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redaxionéel! 
Gelukkig voor IFVIIJ. heeft dl!'regerfng'en het z.g . 'patleaent' 
besloten twee nlewe a-trales neer u gun zetten. 
Van Agt es. wrljvtn zfch In dl! vettige handjes nu Mt abon
neebestand van MVIIJ. Ét sprongen stijgt. Hu ••r zft n of 
we Nederland StroQftllOOS krijgen .. t 11111fworte1 . Deze. 

de110kratit 110tt gekraakt worden 01 met het OSL te spreken. 
Econ011lsche zat en zft •t de kraak In de maao en wacht 

op pub I fkatle van de stukken Olldat men zelf niet weet 
wat er alletMal weggesleept Is . WI J zijn ook benieuwd. 
Toch wel leuk. zo'n Afval In elkaar knutselen, 
mldden In de nacht, ~~et een geheel andere be-
zetting als 11eesta1J 

Vat ziet het er opeens ook anders uft , 
vfnd u ook niet. Zo sprankelend, fris en nieuw. 
lte t ditmaal zware stukken over proliferatfe
problecnen, tnnsporten van nucleai r •ateri· 
ui, 1100fo versiersolen tussen de stukken door 
Inbreng v1n de zaohte '\!''uit het zulden en 
1llerlel voorstellen voor axles. 
Besto"'lngtn van alle •lnfsterfes, glazen bier, 

!~l:!'oo~hr~~=~lo::rl~~~,"aar l u nduo, kortM, 
Met ZOMige wtekelnden gekampeer in het verschiet 
g-ten u: Anj1, Henk, Erica en Peer, d-est 
dooruttendt 11tnsen van deze week. 
llaarschtjnlljk de laatste Afval voor Sopteliber 
die ge~~aakt zal worden vanuit het nieuwe 
A'daiiSe axfepandje. 
Houd goefe .oed., 
Hoe, duf, met doorrookte longen en wa llen waag ook 
fk me aan een stukje. Oe afval ziet er schitterend 
uit. Ik helaas, juist als afval ja. Toch tets 
goeds te melden: Veel 22 fn de ofval. Een vrouw 
die langs een untalvré<leska111pen trekt, Vrouwen dfe 
juist uit een een vredesk..,p gezet worden enz enz. 
Prlona dft actleve 9.2 nieuws. 
Ook voor de Afval g~ldt iets dergelfjks:Steeck ~er 
vrouwen trekken de gelederen van de redactie b innen. 
Dit draagt uker biJ un het sprankelende en schlt 
terende (ell .. ) afvalgeheel. 
Op het .o~~tnt dat Ik dit stuk schrijf Is het bulten 
weer 'licht' aan het worden (het Is iS) 
Hot IIH5te werk zft er gelukkig op. Ve zijn 
een stuk •lnder lufddruchtlger dan op het begin 
van de ovond, alleen de katten,dle hier fn 
het huls verpozen, liggen te sltpen. Wfj zijn 
nog 'hartsti kke" wakker. Oaar ik op dit uur niets 
zinnigs kan ophoesten , wenS' fk jullie na.,ens AFVAL 
een goede vakantie. 

l!OAKTI E: JII.Eil.IAI Ar ' anoe 
....-.,..... Hant 

Pinanc lin: 

Boelthande\e: 

Cbiel 

Arianne 

8o re 
Ba.na 

Ah ••n • cc epc.ai rokaart ia bi j aetl o tan i• J • 
ob onne aent af a e.lopen!!! Betaal alejebl i aC t 
anel vant v lj a o eten de drukker ook a e t • en be
talen. 
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& DE LAMPJES 0~~ 
Van Tokio tot Hew York , van Mustricht tot Den ~~ 

Hol , 

Kelder, overol k011 j e ze tegen; de hoogspannlngs
lfjnen. In een s-nlevfng, dft volledig afhanke-

50+ te<Jen ( kern) gtweld 
regio A.sterd .. 

WiJ v1n de l"tdect t e zouden het leuk vi nden els 
jul li e ons ~aleer (•hdd'en zelfs reçelMat1 9 ·, ) 
dit soort terantenoverzichten zouden w11ltn sturen. 

l1jk Is van elektriet te lt, vonoen zfj een twlkke 
schakelpunt. Het platleggen v1n korncentroles , 
lndustrlën en s ... zelfs hele steden (lfona, Volks
krant. 10 juni ) door 11fddel van ubotage van het 
hoogspanningsnet Is een sf11pel maar sterk oktle
lliddel. OVeral ter wereld worden hoogspannfngs
li&Sten opgebluen uit protest tegen ; diktatuur, 
111peria1fsme, kernenergi e enz. Het verkrijgen 
ven de benodigde springstof fs niet zo si mpel en 

ATOOMVRIJSTAAT KOOPT 
een kostbare aangelegenheid. Veel mensen weten 
echter niet dat het eenvoudiger kan. Zo'n vier jaar 
terug hebben een aantel n~ensen zich verenigd fn 
het verzetsf•ont 'WILLIE WORTEL EH OE L.AMI'JES" en 
hebben een zeer doel-treffende ~~tthode ontwikkeld. 
l(ort'Ciulten v1n hoog<panningsklbels Is niet tooei · 
11jk, niet duur en zeer effectief. Vele •alen is 
kortsluiten •t sukses toegepast. In de pers werd 
dit aktle-•lddel echter vuk 1fqedun .et ffn 
st,."_torlng. Dit oUfe-•lddal wordt weinig 
toegepast door de ontkenning In de pers, waardoor 
weinig •nsen hiervan op de hoogte zfjn. 
ovendien denken we dat velen terecht bang zijn 
voor de hoge spannl ngen en s tr-n die door de 
kebels lopen. Daarom hebben we nu voor de tweede 
.,.al een boekjo laten drukken en een vfdeo-fflm 
laten maken. Het boekje, "S•botage In je vrije 
tiJd " beschrij ft de akth-vor~~ van A tot Z en Is 
vanaf nu te ver krljgon In elke lf nkse boekhandel 
en een aantal kraakcafes. Oe video, "Oe zwakke 
schakel" fs tets uitgebreider en hot wat geschiede 
nis zien. Deze fflm fs toegestuurd aan het IKON 
en de VPRO . lle wil len hle-e doordringen tot f n 
de huiskamer. Er lijn 17 video-banden over het 
hele land verspreid en deze zfjn te huur biJ link-
se vfd..,..,klubs, 

Oe resultaten van de 8 .11.0 . zijn ter zi jde geschoven. 
slechts econooofsche belangen bepalen of er twee of 
.eer temcentrales biJgebotMd .oeten worden. 
Oe d"'"""stratles en de 111ssale vtldshgen •t de IE 
hebben niet het gewenste effekt gehad. Oen Haag 
za 1 deze aaand een bts luf t neaen over de bow van 
nfeuwt kerncentrales. Redenen te over dus ca 
aassaa 1 te gaan korts 1u1 ten. h .ver wat duisternis 
dan naar de verd0111110nfs. Suests en wees voorzichtig. 

Oe groeten, 

Wlllle Wortel en de lampj es • 

WOENSDRECHT 

Door allerlel drukke toostancien was nf-nd 
••n A\~riJ~keL loer t.Pe~C.hl ll.."l"l ..- ...-. 
stukje te schrijven over de aankoop v1n twee 
stukken grond en een woonhuls te IIOtnsdrecht 
Het etrste stuk Is 250 • Jongs het hek 

:......---., vin de buis en het tweede stuk Hn loop-

DRINK GEEN WIJN UIT FRANKRIJK 
afstand van de be~ls fn de g-.nte H~U~
bergen llltt kampeervergunn1 ng (resp. boven
ste en onderste foto) In de volgende MVAL 
kOOit een verslog von de hoorzitting fn 

~ 
WcJargaan 
~nou 'ns 
rietnaar 
toe? 
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IIOtnsdrecht en dl! stem1ng von de paspoort 
houdersvergadering. h1ns Condot op atoomcontroles schoorstenen staan Is het lo

gies dat daaruit allerlel radloaktfeve stoffen kconen 
die de 011gevlng besmetten. Deze stoffen komen vh Koop ook een ~11 
de grond en planten weer bij de ..,ns terecht alwaar 
konker optreedt. Rondom kerncentrol es is altijd een Laat Oók merken dat je het niet eens 
stiJging van het aantal •lsgeboorten, genetfese afwfj- bent met het kernwapen- en 
kingen enz te konstateren. Dus het Is daarooo verstand! 
011 ren produtten U eton en t e drinken uit landen kerncentralebeleid van de OVerheid. 

~~~aa~e:;;~~~~~:~· u~·.S:r~~~~~j~an •··-··•···•·• Wordt burger(es) van Atoomvrijstaat 
door ongelukken of door no..aal bedrijf veel rad!l..,ut.-1 doorovermaking van 1.13,90 (1.12,50 
vfteH vriJk .. t . Coteaux dl! Tricastin Is zo'n nerk. + 1.1,40 verzendkosten) op giro
Dri nk dus geen atOCIIIWfjn, ... , wijn uit Griekenland of nummer 2238S97ln.v. Stlchting 
Portugal en andere ato.-vrije landen. lever je niet 
uit un het vltrfflkatl eproces van atoOIIlanden!: : Atoomvrijstaat Amsterdam. 

Stidllinglle~ 

Sar~29 

"....,.. __ l ___ ,.. 

Heb je vragen, opmerkingen 
of~: -•:•MMm~...,.._ 11,11 

..,.2:1-- IUII 

1018 EV Alnsletdam ... ~·-- lUl Stichting Atoomvrtjstaat, 
Postbus 80159 

...... , ,........ 1.10 

lel Ul2G 271213 111 219651 .. ,s, .... .,..,_ 11.110 

c.~......., ................. .................. ............. 
'-'·"'--

......................... ,.. .... --... -.....: .................... J.t . ... 

-~-..,..,,... ... a.. .... 
- a...""'_"_,. 

,....,.. .. l!lllill\ ........... ;... ----··~~~ ..... ..,.,. .... ----·-..... ___ 01 

-~-., .. __ _ -ok -DIO.. ___ a, -----· .... ___ ... _ ........ __ _ 
........ 

2 

1005 80 Amsterdam 

lees 
_...... .............. ~ 
~ pantalon 
___.... ................ _ ----_... .... ., ........... _ ----
~.-..... ..._ ... -·-----__.... ..................... .. .......................... ....._ 



konvooi, naar een oefen natuur gebied. Mensen, die
daar normaal wandelen staan dan voor afgezette
wandelwegen en beseffen dan hoe di rect ze met deze
opgedrongen bewapening te maken hebben. In de hütte
komen telefoontjes bi nnen over waar het konvooi
is en hoe het er mee gaat, want het rijden en
oefenen gaat niet altijd foutloos. Naast de vele
bijna ongelukken zijn er echte ongelukken mee.
Sept. vorig jaar het omkantelen van een wagen,
waarna de volgende dag een stuk bos van 40 x 15
meter totaal gekapt moes t worden en de grond 1
meter diep afgegraven, het stinkt er nog steeds
naar olie.Jan .. dit jaar een brand waarbij 3 amerika
nen gedood werden en 15 zwaar gewond. Oe leger
leiding ontkent eerst alles en komt pas 5 uur
daarna met een verklaring dat bij een normaal
verlopende oefening van pershings, drijfstof
van een van de raketten i n brand i s geraakt •

Gevaar van atoomstraling is er niet omdat er
geen atoomspringkoppen op de raketten bevestigd
zijn. Wie gelooft dit nu nog? De bevolking schrikt
vreselijk en protesteert fel. Het dodèlijk risico
van een hele omgeving geeft geen veilig gevoel.
In de pressehUtte komt al dit protest samen waardoor
er een beetje zicht is op al het verzet tegen deze
waanzinnige bewapening. Wekelijks komen er mensen
en groepen om te blokkeren. In principe het konvooi
maar anders een ander militair voertuig. Het gaat

erom te laten zien dat mensen een volgende stap
zetten in hun protest. Sinds de stationering zijn
er meer dan 1000 mensen aangehouden. Elke dag is
er wel een proces in Swäbisch Gemund. De aanklacht
luidt van het verkeer ophouden, vernieling, orde
verstoring tot belediging. Heb je een baan of kunnen
je ouders voor je betalen (geeft ni et hoe oud je

bent) dan volgt er een geldboete tot de hoogte van
een maandsalaris, welke zonder meer door de staat
i ngehouden wordt. Boetes van IOO tot 2000 mark
Ben je van niemand afhankelijk dan krijg je gevange
nisstraf oplopend van 20 tot 150 dagen zitten.
(Deze straf kun je afkopen) Op dit moment hebben
zo"n 20 mensen 20 tot 150 dagen vonnis gekregen.
De mees ten zi tten, anderen proberen hun straf ui t
te stellen door onder te duiken. Amnesty Hiterna
ional Engeland adopteert deze gewtensgevangenen.

Naast de pressehütte is er nog een groep Mahnwache
in Mutlangen.,. Deze staan van s ochtends vroeg tot
~ avonds laat bij de poort met spandoeken en sten
cils. Ze proberen zoveel mogelijk met militairen
te praten. Een beetje stijl àla fransiskanen.

Deze week in Mutlangen was voor mij erg deprimerend
zo ontzettend veel machtsvertoon. Oan komt steeds

weer bij mij de vraag op: "Welk effect heeft eigen.
lijk ons protest op zo"n overheersend apparaat?"
Wat wij aan het doen zijn lijken slechts spelde 
pri kkengeven; blokkeren • verven, vredeskampen f

praten enz. Toch als je kijkt naar de reacties
vanuit de basis en andere machtsapparaten dan zijn
ze bang voor ons anders reageer je niet met zulke
hoge straffen en leg je niet zoveel navodraad om
de basis.

EVEllEN.

Zoa 1s bekend hebben een aantal mensen i n de nacht
van 20 op 21 juni ingebroken in het ministerie
van Ekonomi sc he zaken in Oen Haag. en daar een aantal
papieren buitgemaakt. Deze zullen in de volgende Afvals
publiceren. Een oproep echter willen we jullie niet
onthouden; WE roepen iedereen op die wat tegen
kernenergie, millitairisme enz. heeft. om in actie te
komen. Het blijkt weer eens dat je geen gedegen oplei
ding hoeft te hebben voor inbreker(ster) om de stront
die er is boven water te halen. Dat er ook tal van
andere acties mogelijk zijn lijkt ons wel duidelijk.
Maar het is nu tijd om onze vijanden eens een stap
voor te zijn en te blijven.We hebben te lang achter
hun aangelopen. Als we ons pas gaan verzetten wanneer
ze gaan bouwen zijn we weer te laat;hoe meer geld er
ingep~r:'pt is, hoe moeilijker wordt om hun smerige
prakt1Jken te stoppen. We hebben de mogelijkheid om
een halt toe te roepen aan oa. de volgende bedrijven
die bezig zijn ons op te zadelen met wéér meer
kerncentra1es en kweekreactoren:
-Neratoom bv -Kete1 en apparaten
laan van Nieuw Oost Indië bouw Stork

DEn Haag (070-814821) Industriestraat 1
-km. De Schelde Hengelo (074-454321)
Glacisstraat 165
Vli"ingen(01184-839ll) - NWucon

_ Stork eesperzijde 150
Vladrdingenlaan 11 Amsterdam
Amsterdam (020-158834)

DE BRAIJW MAG DAN DOOO ZIJN. Z'N WRAAK LEEFT VOORT! ! ! ! !

l&IlJiSjl
4l</. kamp Ragnatella ofwel het spinneweb.
een snoezig huisje - grandioos beschilderd- een stukje
grond rondom- een waterput- een bender- een hout

ö~~rj~e;n~~io~e~o~~ËRl~J~EO~t~K~olop zon.

(ieilè.ï'<.
Het internationale vrouwenvredeskamp in Genève

twee caravans en een vertrouwd vuur. vierde
op 8 maart haar opening. Dit kamp is een belangrijke
schakel in het groeiend internationale vredesnetwerk
van vrouwen.
Een onderdeel van het kamp1even i s ook onze groei
en de ontwikkeling van onze eigen kracht door samen
te werken met andere vrouwen en vredesgroepen hi er
en door met vrouwen op ons kamp hier samen te

wonen en te werken. Wij vrouwen moeten onze stem
laten horen en onze aanwezigheid laten merken.
STEUN ONS , VERTEL HET DOOR, KOM.

~_r1_"enève
J!!!iÎlal1gen ~.

~""......, ~onns\)
.-.

VREDESKAMPEN
INTERNATIONAAL

Alle dagen gaan mensen bij de poort kijken of er
voorbereidingen zijn om het konvooi te laten rijden
voor oefenoing. ~ Nachts blijft er een in de hütte
hiervoor op. Toen wij er waren ging dit konvooi
voor het eerst na H maande weer rijden. Begin
jan. waren bij een oefening met een pershing 3
amerikanen. verbrand en 15 zwaar gewond. Eng om
het konvool voor het eerst te zien rijden je voelt
je machteloos klein. Vanuit de hUtte werd'zoveel
mogelijk geblokkeerd, ivrn. menskracht tekort op
dat moment tot dstde politie 2 keer sommeert
bij een derde keer volgt arrestatie. Een tot drie
maal per week rijdt een konvooi naar een rustige
plek ergends in het land om daar voor een paar dagen

~fJe~~:~dw~:rw~~~~~.S(~~c~~~ f;e~~e~,p~~~~n~1~ter
overdag. VeeI poI iti e overal om het verkeer af te
zetten of bi4 blokkade op te treden. Door smalle stra
ten drukke wlnkelstraten en woongebieden gaat het

In Mutlanger staan sinds nov. 83 38 pershings gesta
tioneerd. In de zomer daarvoor zijn er veel mensen
hierheen getrokken om zich tegen de komst van deze
pershings te verzetten. ~r was een groot tenten
kamp en er kon gebruik gemaakt worden van een vrij
grote' schuur, ongedoopt tot pressehUtte. Na de

~~t;;~~~~fiü~~~. hÏ~ j:~~e~~:~~efiY~~e;r~"g~~:~e~~
ruimte voor koken stencilwerk en toilet~ boven
voor kantoor, wonen, eten en opslag. De twee
telefoons rinkelen continu. Langs deze hütte loopt
de toegangsweg naar de basis, er is jammer genoeg
geen direct zicht op de basis(een schoolgebouw staa
er tussen). In de tuin staan tenten en andere hippe
onderkomens. Enkele mensen hebben een 'kamer in het
dorp of hebben een hui s verderop gehuurd ~ om op di e
manier afstand te kunnen nemen van hun werk. Ook
hier is de vaste kern vrij klein maar er is een vrij
grote groep mensen die op vaste tijden komen en mee
werken. Afgelopen maand is de hUtte gekocht, de eige
naar kreeg veel commentaar en wilde er liever vanaf.
Of di t het verzet ten goede komt vraag i k me af.

Het lijkt erop dat je je laat inpakken binnen het
heersende systeem; een soort legale gesubsidieerde
burgelijke ongehoorzaamheid. Aan de andere kant is
et goed om een eigen plek te hebben om je protest
langer vol te houden.

Na een jaar wonen in vredeskamp VolkeI en Woensdrecht
vond ik het tijd worden om eens in andere vredes
kampen te gaan kijken. Hoe houden ze het vol en

wat doen ze daar zo al de hele dag1 Na de afgelopen
barre wi nter was het 1ogi sch om aan een warm kamp

te denken, dus richting Comiso op Siciliê. Voordat
we Heleen en ik, daar waren gingen we even langs
Mutlangen en Genêve. Van deze drie kampen wil ik
enkele indrukken geven.

~
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'.~ " ~.
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Oe persgroep.

"OPROEP

----~-G'eneve

Op zaterdag 25 mei zijn de vrouwen van Greenham massaal
de basis opgegaan. Bijna 400 vrouwen zijn hierbij opge-
pakt. Oe aktie was een solidariteits-aktie voor;
"Anne Francis". Anna was pas veroordeeld tot een jaar
gevangenisstraf voor "kriminele aktiviteiten ll op de ba
s i s van Greenham.
Sommige vrouwen werden zonder proces-verbaal vrijgelaten.
Degene, die hun naam en adres opgegeven hadden, werden
op borgtocht vrijgelaten.
Degene, die hun naam en adres niet opgaven (ongeveer 80
vrouwen), werden vastgehouden en de '/yplgende dag voor..;.
geleid voor de rechtbank van Newburry.
Oe reden van deze strategie van de vrouwen wasom de po-
1itie in de omgeving te friJstreren. Zonder namen of
identiteit mogen de vrouwen oml. niet op borgtocht
vrijgelaten worden. (Ze moeten dan een nacht de cel in.)~

Oe politie in 'de omgeving kampt meteen groot cellen
tekort, dus ze kunnen de vrouwen eigen1i jk niet onder
brengen.
Tevens houdt het voor de vrouwen in dat ze niet gere
gistreerdstaan als ze vrijkomen.
Oe vrouwen vertelden dat ze de basis opgegaan waren.
door bestaande gaten in het hek.
Deaanklacht was echter; uVernieling van het hek en
overtreding van de nieuwe APV van Greenham. "
AnneFrancis zit momenteel in ; Crookham Wood Prison,

nr Rochester. Kent.
(Dit bericht is overgenomen uit"Peace News for non
violent revolution''. vertaald door Anja.)

~~~~s:t.-Jï--"-(OmiSO
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VREDESMARS

Van 28 juli tot/met 11 augustus vindt de tiende 
jaarlijkse - internatonale geweldloze vredesmars plaats
Deze keer in Denemarken. De tiende mars wordt evenals
een aantal vorige geen echte mars, maar een vredeskampe~

ment, van waaruit actie gevoerd wordt.
De marsen staan' vooral in het teken van anti-militaitisme
maar de deelnemers doen dat op basis..democratische wijze~
wat veel inzet vergt van iedereen.
Waarom dit keer Denemarken? Zowel Denemarken als de beide
andere scandinavische landen functioneren steeds meer
als "volwaardige" NAVO lidstaten. Wat Denemarken betreft
is dit een bijzondere ontwikkeling. In 1983 werd onder druk
van de vredesbeweging en politici onthuld, dat de Deense
regering al in 1976 een verdrag met de V.S. afsloot, zo~t in
IIcrisistijd" 200 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in Denemarken
kunnen landen.~r zullen ook vliegtuigen met kernbonvnen bij zijn,
Het kamp zal zich vestigen in de buurt van Karup, niet ver van

Aarhus, Jutland. Tot die tijd worden in Nederland in ve,l-e
plaatsen twee video-films vertoond over het vredeskamp
van vorig jaar bij Grebenshain. West~Duits1and, en kunnen
be1angs te11 enden meer i nformati e over "het deense kal1p en
over Denemarken c.q. Scandinavie krijgen.
Bovendien is er een voorbereidings weekend van vrijdag
21 tot en met zondag 23 juni, vermoedelijk in Appelscha.
Vooral het begrip "basisdemocratische organisatiellkomt
dan uitvoerig aan de orde. ",.!

Belangstellende worden daarom dringend vérzocht aan dit
weekeinde mee te doen. De genoemde video-films over: acties
van vorig jaar tegen NAVO oefiningen zullen dan ook worden
vertoond. Het weekeinde is bovendien van belang omelkaar
beter te leren kennen, alvast diverse actievormen te bedenk~

en en eventueel te oefenen in geweldloos actie voeren.
Voor meer informatie kunt u bellen of schrijven naar de
Utrechtse Vredeswinkel , Obrechtstr. 43, Utrecht, tel.
030-711313 (dinsdags 14.00-17.00 uur en donderdags
9.30-I2.30 uur)

I Het ,leukste bericht onlangs was natuurlijk de
diefsta1 ui t Ekonomi ese zaken. We hadden kun
nen denken dat deatoomlobby versmald was 'tot
van Aardenne en zijnarnbtenaren. Het nederland
se zootje dat van kernenergie .leeft is er ook
nog. De andere zijde van de atoomlobby heeft
zich in verband met de nieuwe kerncentrales
danig kunnen roeren: als die er niet komen
dreigen wij onze investeringen terug te trek
ken, .zeggen de grootverbrui kers .We1, ga met
UW mi 1joenen werknemers, chemi ese ,mi 1i euver
vuilers, elektroniese wonderkinderen, adieu.
Maar goed, wordt het niet eens tijd om deze
bedrijven koekjes van eigen deeg te geven?
Er valt bij hen heel wat te vernielen, genoeg

------..:...-- ~ te besmeuren en vast wel wat te halen.
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I. Het kernwapenprogramma van de VS
Eind jaren 170 zijn de VS begonnen met een nieuwe ronde
in de vernieuwing en vergroting van hun kernwapenarse
naal: zowel de 'delivery systems' (raketten, vliegtuig
en) als de kernkoppen (die de explosieve lading bevat
ten}worden daarvoor vernieuwd. Als gevolg daarvan moet
de produktie van nuk1eaire explosieven enorm verhoogd
worden. We zullen nagaan hoe de VS dit denken te doen
en of het mogelijk is. (Arg~menren, p. 132-138).
De volgende wapensystemen z Jn n ontwikkelingen of wor
den geplaatst (dit is geen volledig overzicht):

wapensysteem aantal eerste plaatsing

MX raket 223 1986
Trident II raket (onderzeeboten) 740 1989
BIB bommenwerper 100 1986
Stea1th bommenwerper 132 1990
ALCM (Air Launched Cruise Missi1e)1739 1982
GLCM (Ground launched Cruise

Missi1e) 565
SLCM (Sea Launched Cruise Missi1e)4068
Advanced Cruise Missile 2600
Pershing II raket 380
Mi dget man raket 1000
Trident I raket 595
Trident onderzeeboot 20-25
(Wor1d armaments, 1984, p.32-33)
Daarbij vindt een vernieuwing en vergroting van het aan
tal kernkoppen plaats. Voor bijna elk type 'de1ivery
system' is een bijzonder type kernkop ontwikkeld.
Sedert de jaren '60 is de explosieve kracht van de mees
te kernkoppen gedaald, doordat de nieuwe kernkoppen een
grotere betrouwbaarheid, bereik, akkuraatheid en flexi
biliteit hebben. De explosieve kracht van de kernkoppen
loopt uiteen van 10 ton TNT (W54 atoommijn) tot 9 mega
ton TNT (bom van de B-53 bommenwerper en de W53 kernkop

van de Titan interkontinentale raket)(Wor1d armaments,
1983, appendix A). --
Die vergrote akkuratesse van de (strategiese) raketten
en hun kernkoppen 1ei dt tot de bekende i dee~n van een
vechtbare kernoorlog: je kunt nu bepaalde militaire
doelen uitschakelen met een lagere explosiekracht dan
voorheen, zodat de rest van het land niet in puin ligt.
In plaats van de onwerkbare afschrikking komt dan zog.
weer de fixatie op lechte' doelen. De taktiese kernwa·
pens kunnen vaak uitgerust worden met konventionele als
nuk1eaire ladingen. Dit maakt de reakties onderling
(tussen de vijanden) extra onvoorspelbaar.
Oe vernieuwing van de kernkoppen houdt o.a. in:
-het gebruik van de'enhanced radiation' bom (de W70-3
Lanee kernkop bijv.), ook wel neutronenbom genoemd;
deze bom geeft extra veel neutronenstraling en veel
minder schokgolven, door de lage explosiekracht;
-bepaalde kernkoppen kunnen omgebouwd worden tot een
hoger tonnage (de W87 kernkop voor de MX en Trident II
raketten (Cochran ,p. 18 e.v.);
-door toenemend gebruik väi1j)TiItonium kan de hoeveel
heid explosief materiaal tov. de explosiekracht afnemen:
steeds kompaktere bommen (Bell, 1985) door de vervang
ing van uranium door plutoöTüiii.
Oe komende jaren worden enonne hoeveelheden nieuwe
kernkoppen gemaakt. Het meten van die aantallen is een
moeilijke zaak; Men kan zich baseren op het aantal wapen
systemen en daaruit afleiden hoeveel kernkoppen er nodig
zijn: ook is het mogelijk de produktieomvang van explo
sief materiaal in heden en verleden na te gaan en op
basis van een bepaalde hoeveelheid màferiaa1 per kern
kop, het aantal bestaanbare kernkoppen te berekenen.
(Wor1d armaments, 1983, appendix A).
Kernkoppen moeten echter konstant vervangen worden: het
radioaktief materiaal kent een bepaalde vervaltijd (bijv.
5,5% van het tritium in bommen vervalt per jaar. We heb
ben dus te maken met het aantal kernkoppen op wapensyste
men en met een totale 'stockpile l aan kernkoppen. Het
explosief materiaal van oude kernkoppen wordt bovendien
niet afgeschreven maar hergebruikt.
Ik bespreek nu kort welk explosief materiaal in.sp1ij
tings- en fusiebommen gebruikt wordt; daarna komen de
aantallen geplande kernkoppen en benodigde hoeveelheden
explosief materiaal aan de orde.
Splijtingsbommen bevatten Pu-239 enlof U-235 als splijt
baar materiaal en meestal een mantel van U-238 of 8er
ryllium (Be) als neutronen reflekterend materiaal (dat
de kernreaktie versneld en de explosiekracht vergroot).
Het principe is de massa van uranium 235 of plutonium
snel tot een grotere dichtheid te brengen door implo
sie of samenvoeging, waardoor de splijting van hun ker
nen begint. Chemiese explosieven en een 'booster' van
tritium (T) en deuterium (0) brengen de reaktie na een
e1ektriese ontlading op gang (Schroeer).

Nuc1ear news jan (1982)). Er is ook sprake van verkoop
Viä'1iëf buitenland, zodat het NNPA omze1d wordt. Oe ex
port van nukleaire materialen kanen onder· een algemene
komponentenrege1ing ipv. onder totale faci1iteitenkon
trole (Nucleonics week 24-3-1983). Er wordt aan landen
geleverd ale plutonium en hoog-verrijkt uranium niet
uit hun kernenergieprograRma willen weren.
Met de bondgenoten worden opwerkingskontrakten afgeslo
ten: Noorwegen en Zweden (1983) en nu ook China krijgen
de mogelijkheid om gedurende 30 jaar hun uitgewerkte
kernbrandstof (in de VS) op te werken. Dit is duidelijk
in strijd met het NNPA (Proxmire, 1985).
Het genoemde vrijhande1sDe"l'ël'àZa1 ertoe leiden dat er
steeds meer gescheiden plutonium in de handel komt in
de jaren 'gO. In feite beschouwt de regering Reagan
proliferatie als onvermijdelijk en werkt er daarom maar
liever aan mee. Wil er iets ten goede veranderen, dan
zal deze exportpolitiek moeten stoppen, zal alle gebruik
te brandstof dat door de VS is geleverd, terug moeten
keren naar de VS en zal zij alternatieven moeten zoeken
voor kernenergie (~, 1984).
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lb. Landen-proliferatie

Het Non-proliferatieverdrag probeerde het aantal kernwa
penstaten te beperken, maar tegelijk de ontwikkeling van
kernenergie te stimuleren.
Juist de landen die mogelijk kernwapens hebben of willen
produceren hebben het verdrag niet ondertekend. Hun kern
energie-installaties worden niet (of maar gedeeltelijk)
gekontro1eerd op het verdwijnen van sp1 ijtstof. Onderte
kening betekent natuurlijk ook niet veel zolang de onder
tekenaars wel kernwapens bezitten. Bovendien is al vele
malen betoogd dat de kontro1es van het Internationaal
Atoomenergie Agentschap niet waterdicht zijn (~
UQf, p. 107).
Uiteindelijk hebben al de landen die nu mogelijk kern
wapens kunnen produceren hun kenn; s en onderdelen of hele
fabrieken uit het westen (of van de USSR) betrokken. Een
aantal van deze landen bevindt zich in een nogal konflik
tueuse situatie. Wat de verspreiding van een aantal 'kru
eiale installaties betreft: India, Brazi1ie, Argentinie,
Pakistan en Zuid-Afrika bezitten opwerkingsfabrieken en
uraniumverrijkingsfabrieken. Argentinie is zelfs in staat
geweest op"eigen'kracht en in het geheim een opwerkings
fabriek te bouwen (Argumentrï' p. 137)en ook een gasdif
fusiefabriek (Nuc1ear news 984)I(jan)p. 60).
India (1974) eöLii'fd-Afrika (1979)\zie Oe Volkskrant, 24-5
1985) .hebben een atoombom tot ontp offing gebracnt, India
openlijk en Zuid-Afrika in het geheim. Ook Israe1 wordt
ervan verdacht kernwapens te kunnen maken.
Wat de meeste landen betreft komt de motivatie om kern
wapens te bezitten voort uit de wapenwedloop met hen om
ringende landen of uit de behoefte onafhankelijk tov. de
industriele landen te zijn.
Behalve de militaire motieven van de betrokken staten,
zijn de ekonomiese konjunktuur en het politieke beleid
van de kernenergie/kernwapenstaten van belang voor de
proliferatie.

2. Ekonomi ese ontwi kkeli ngen

De ekonomi ese recess i e en het ontbreken van rendements
perspektieven heeft de investeringen in de kernenergie
sektor dani g doen vemi nderen en een grote slag toege
bracht aan de snelle kweekreaktor. Tussen de overgeble
ven producenten is een felle konkurrentie om orders.
De positie van de VS als leverancier van nukleaire in
stallaties is ernstig bedreigd door West-Duitsland en
Japan. Kernenergieprogranvna IS kunnen eigenlijk alleen
maar heropgenomen worden als de staat de risiko·s van
de investeerders overneemt -(Bulletin of the Atomie
Scientists 40(1984)8. p. 30-~
De versehi 11 ende amerikaanse producenten (Westi nghouse,
Genera1 E1ectric) hebben hun technies kunnen toch we
ten te behouden, ondanks het gebrek aan ni euwe orders.
Dit was mogelijk doordat zij onderhoud aan bestaande
installaties bleven verrichten en door relaties aan te
gaan met Japanse producenten (Hitachi, Mitsubishi). Oe
daling in de binnenlandse vraag en de neiging exportor
ders ten koste van alles te verwerven, zal de non-proli
feratie niet ten goede komen. Steeds meer leveranciers
zullen op de kondities van de kopers gaan leveren.(Bull.
of the Atom. Sc. 40(1984 )4; p. 29-33) --
Niet alleen de bedrijven in de VS hebben te kampen met
i neenzakki ng i n de bi nnen1andse vraag. Het verwerven
van een markt in de derde wereld is al sinds de jaren
'50 een bezigheid van de industrie1e wereld. Het gevolg
is echter dat landen als Argentinie en Brazi lie nu zelf
in staat zijn voor nuk1eaire exporteur te spelen: de
markt heeft zich van een monopolistiese struktuur, via
een oligopolistiese, naar een vrijere kompetitie struk
tuur ontwikkeld. De gevolgen kunnen alleen maar zijn een
toeneming van de belasting van het milieu en een inten
sivering van· de wapenwedloop.
(Zie ook het artikel in Afval 27 voor de ekonomiese pro
blemen met kernenergie).

3.Vrijhandelspolitiek van de VS

In de jaren '50 begonnen de VS en andere landen hun nu
kleaire kennis te exporteren. Om te zorgen dat reaktoren
slechts voor .vreedzame l doelei:nden werden gebruikt, werd
een internationaal atoomburo, het IAEA, opgezet, dat de
kernenergie-installaties inspekteert en de hoeveelheden
splijtstof bewaakt. De ongebreidelde leveringen van vele
westerse landen aan de derde wereld en de explosie van de
indiase atoonbom deden de VS van beleid veranderen: in
I978 werd de Nuc1ear Non Pro1iferation Act (NNPA) aan
genomen, die de export van opwerkings- en verrijkings
technologie verbiedt en de zog. full scope safeguards van
de IAEA van het importland eisen (Seii{t$tof, p.109l. In
de VS zelf kwam de kommercie1e sp1'J s 0 opwerking en de
semi-partiku1iere snelle kweekreaktor stil te liggen. An
dere westerse landen sprongen direkt in dit gat in de
markt, zodat het beleid van Carter ondergraven werd.
De regering Reagan gooide het roer in 1982 om: de vertrouw
de vrijhandelspolitiek werd in ere hersteld, het was nood
zakelijk weer een betrouwbare handelspartner te zijn.
De pro-kernenergiepo1itiek van Reagan is op een aantal pun
ten duidelijk geen vrije marktbeleid. want ze houdt injek
ties van enome hoeveelheden belastinggeld in de industrie
in (Eiergy po1icy 12(1984)2; p. 139-141). Het beleid hield
o.a. n: - bespoedigen van de bouw van kerncentrales door
het verkorten van toestenvningsprocedures tot 6-8 jaar;
- daarmee verband houdend, standarisatie van de bOU\lll11odel
1en; -{nis lukte) steun voor het kweekreaktorprogram (zie B.
3c.); - vrijhandel van plutonium; - opheffing van het
verbod op reprocessing van kommerciee1 afval, wat echter
weinig prakties gevolg heeft gehad; - radioaktief afval
wet (·1982): streven. naar permanente opslagplaatsen voor
hoog radioaktief afval.
Het non-proliferatiestreven is welhaast opgeheven; - de
VS drijft toch weer nuk1eaire handel met staten die het
non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend; - en
sluit opwerkingskontrakten af met bondgenoten (het pluto
nium in uitgewerkt reaktorbrandstof (VS-eigendom, want
het uranium door haar geleverd) mag zonder toestemming
van de VS opgewerkt worden (8u11. of the Atom. Sc. 40
(1984)3; p.7-9) -
Oe levering van onderdelen heeft betrekking op Argentinie,
India, China, Pakistan, Zuid-Afrika. Oe laser isotoop
technologie is verkocht aan Frankrijk, West-Duitsland en
oI'aarschijn1ijk Austra1ie(~ 16-10-19B2 enr2
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la. Kernenergie en kernwapens: algemeen

We kunnen grofweg stellen dat het beschikken over de
kennis en installaties un de kernenergieketen (reaktoren,
verrijkings- en opwerkingsfabrieken) het mogelijk maakt
om splijtstof voor kernwapens te produceren, zij het
Plutonium 239 of Uranium 235, welke beiden immers ook
reaktorbrandstoffen zijn.
In de meeste kommercie1e (dwz. primair elektriciteit
producerende) reaktoren wordt uranium gebruikt waarvan
2 11 3% Uranium 235 is (de rest bestaat uit uranium 238).
Natuurlijk uranium bevat een veel lager gehalte aan U-235
(0,7%). Oe wijze waarop men het percentage U-235 in het
urani urn verhoogt is preci es dezelfde voor kernwapenpro
duktie als voor reaktorbrandstofproduktie. Alleen ver
hoogt men het gehalte U-235 voor kernwapens tot + 93%.
Dit zogenaamde verrijken van het uranium geschieat door
U-235 en U-238 via verschillende fysiese technieken van
elkaar te scheiden: gasdiffusie, gascentrifuge, laser
isotoop separatie enz. om uranium zo te behandelen wordt
een gasvonnige verbinding, UF6, gekreeërd. In principe
is voor een bom die uranium 235 gebruikt dus geen kern
reaktor nodig. Het bouwen en exploiteren van een verrij
kingsfabriek is echter is echter duurder dan het produ
ceren van Plutonium 239 in speciale reaktoren (zie B 3b).

Alle kernreaktoren met uranium 238/235 als brandstof
produceren Pu-239, doordat neutronenwegvanging in U-238
optreedt (via een aantal kernreakties ontstaat uit U-238
Pu-239). Pu-239 op haar beurt absorbeert de i n een reaktor
vrijkomende neutronen, zodat ook de isotopen Pu-240, 241
en 242 gevormd worden.
Het meest gangbare type kommercie1e reaktor, een licht
water reaktor (LWR), kan 200-240 kg plutonium per jaar
produceren (een reaktor met een vermogen van 1000 mega
watt (l-lWe)e1ektries). Hoe korter de sp1ijts.tofstaven in
de reaktor blijven, des te meer Pu-239 behouden blijft.
(~, Nuc1ear weapons, p. 817)

Andere reaktortypen als de CANOU en de Magnox zijn beter
geschikt voor een snelle verwijdering van de splijtstof
staven. Oe eerste produceert bij een wi.sseling om de 6
maanden 360 kg Pu, waarvan 85% Pu-239 (Schroeer, p. 323)
Maar ook het gewoon gebrui k van een LWR~et laag
verrijkt uranium dat er zo'n 3 à 4 jaar in zit) levert
heel wat Pu-239 op (58% van het totaal) naast Pu-241
(11%), Pu-242 (4%), Pu-24O (25%).1 Men had altijd beweert
dat deze andere isotopen in een kernwapen voor grote
problemen zouden zorgen. Verscheidene auteurs hebben
echter aangetoond dat dit Ireactor grade ' plutonium heel
goed voor een effektieve kernbom kan zorgen (Lovi ns,
Nue1ear weapons and power reactor p1utonium)eil""dä'tïo ln
bom met relatief beperkte techniese kennis gemaakt kan
worden. Dit maakt elke elektriciteit producerende reak
tor tot een potentiele kernwapenproducent.
Het blijft natuurlijk noodzakelijk het plutonium op che

miese wijze uit de uitgewerkte brandstofstaven te halen
(daar er ook andere elementen in de kernreakties gevormd
worden) in een zog. reprocessing plant of opwerkingsfa
briek. Die fabriek kan in 2 jaar gebouwd worden en 15
20 kg plutonium per jaar produceren (Sch~~r' p. 326).
In het algemeen wordt 5 kg Pu-239 als gem e1de genomen
per bom. maar daar komen we nog op terug.
Oegenen die. kernenergie van weinig of geen belang voor
de proliferatie achten, betogen dat een land dat kern
wapens wil maken niet tegen te houden is. Dat is zo. In
het geheim kan een kleine plutoniumproduktie-reaktor,
bijv. een 26 MWt reaktor levert 5 117 kg Pu per jaar, al
genoeg leveren vooreen bom per jaar. Meestal zijn de mar
ginale kosten om een kernenergieprogramma ivm. de produk
tie van kernwapens aan te passen, minder dan de kosten
wanneer alleen faciliteiten voor kernwapenproduktie wor
den gekree~rd. (Holdren, 1983). Bovendien is een reaktor
ten behoeve van "ë1"ëK't'r'fciteit ên produktie van plutonium
voor kernwapens een veel gebruikte VOnTI (in Engeland,
Frankrijk en Rusland). Militaire reaktors moeten geheim
gehouden worden als men 'in het geheim een atoombom wens;
in een kernenergieprogranma is dat niet nodig en het
levert veel meer plutonium op. Uiteindelijk doet het er
niet toe of landen als Zuid-Afrika en India hun pluto
nium via een onderzoeksreaktor of een gewone reaktor ver
kregen. Door de verspreiding van de essentie1e technie
ken en materialen en kennis als onderdeel van de export
van kernenergie zijn de mogelijkheden om kernwapens te
maken verspreid. (Lovins, Bulletin 1983).
Eind van deze eeuwZ'ärër in de hele wereld zo'n 1500
ton (I metrieke ton: 1000 kg) plutonium in kommercie1e
reaktOf'en geproduceerd zijn. (Levi, 1985).
Over de verspreiding van kwee~ktoren in de wereld
za' ik het hieronder niet hebben. Zij maken gebruik van
een kombinatie van Pu02 en U02 als brandstof. En ze pro
duceren natuurlijk ook weer plutonium (Pu is ook in een
LWR te gebruiken). Een toename van dit type reaktoren
zal een enorme were1d-p1utoniumhandel betekenen (zie ook
8. 3c.)

Ihet plutonium dat in kernwapens wordt gebruikt, 'weapons
grade ' , bevat zo'n 93% Pu-239, minder dan 7% Pu... 240, en
0,5% Pu-241.

Oe relatie tussen kernenergie en kernwapens komt tot
uiti'ng in het verschijnsel 'proliferatie'. Meestal maakt
men onderscheid tussen horizontale proliferatie (vergro
ting van het aantal landen dat kernwapens kan maken of
reeds bezit) en verti kale proliferatie (vergroting en
vernieuwing van het kernwapenarsenaal).
Het eerste deel gaat over hoe de VS onder Reagan de
laatste jaren weer de horizontale proliferatie bevor
deren (het is echter geen totaaloverzicht van dit as
pekt van proliferatie). Het tweede deel behandelt wat
uitgebreider de vergroting van het kernwapenarsenaal
in dezelfde periode in de VS en speciaal met welke
middelen de splijtstofproduktie daarvoor gerealiseerd
wordt.
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g. Plutoniumhandel met Engeland.

Het akkoord met Engeland over de ruil van uranium 235 en
tritium tegen engels plutonium uit de Magnox reaktors zou
heropgevat kunnen worden. Engelse funktionarissen hebben
dit niet uitgesloten. (DefeMed, appendix 0).

4. Konklusies

Bladerend in oude nummers van Afval merk je dat sommige
zaken al eens eerder aan de orde zijn geweest. Zo staat
er in dat geweldige artikel in Afval 18 over nukleaire
transporten ook het een en ander over kernenergie en
kernwapens. speciaal een goed schema over diverse wegen
naar de atoombom. Doel van mijn artikel was een aantal
verspreide zaken op een rij te zetten en de nieuwste
gegevens te achterhalen.
We hebben gezien dat een bepaalde militair en ekonomies
streven de VS in hun greep heeft. Dat sommige routes
suksesvol zijn en anderen doodlopen. Speciaal het zoge
naamde prive-initiatief (het dogma van de regering Reagan)
moet het op het terrein van de kernenergie afleggen,
dankt haar bestaan steeds meer aan de militair gemoti
veerde hulp van de staat.
De militaire kernenergie stuwt de techniese ontwikkeling
van de kernenergie weer meer dan ooit. Wat dit betreft
lijkt het alsof we terug zijn' bij de situatie vlak na
Je de 20. wereldoorlog. Dit betekent niet veèl goeds voor
Je ekonomiese vooruitzichten van de kernenergie: militaire
toepassingen kennen veel minder de stringentie van een
budget en richten zich nu eenmaal niet op de meest eko
nomiese levering van elektriciteit. Oat vinden we natuur
lijk niet erg, maa.. de vooruitzichten voor een atoomvrij
bestaan zonder onderdrukking worden er niet beter op.
Een ander doel van dit artikel was te benadrukken dat
onderhandelingen over (kern)wapens weinig betekenis
hebben zolang de plutoniumproduktie omhoog gaat en de
mogelijkheden daarvoor zich via kernenergie verspreiden.
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Met de mislukking van de CRBR is het DOE niet verslagen.
Het grootste probleem van de kweekreaktoren zijn de
hoge kapitaalkosten (tov. LWR's). In mei 1984 heeft
DOE plannen ·voor konmerciele kweekreaktoren gevraagd
~The Energy Daily, 15-5-1984}. De keuze van het DOE is,
et ,s geen wonder, gevallen op de kleinere reaktaren

van General Electric (110 MW) en Rockwell International
(300 MWe). Daarmee is Westinghouse's grote 1000 MWo. type
afgewezen (Nuelèar nows 27(1984)14).
Volgens vermmënde auteurs gebruikt het DOE plutonium
dat voor kweekreaktoren was nu voor kernwapens.
Er zou nu 17 ton non-weapon grade Pu zijn dat voor het
grootste deel uit LWR's van het OOE komt (Bell). Bij
deze 17 ton zit ook de Engelse import. --

d. Reprocessing
De zog. nuclear fuel cycle kan alleen rond zijn als op
werking van uitgewerkt brandstof plaats vindt. Het Pu
en het Uranium worden daaruit afgescheiden en kunnen
dan hergebruikt worden.
In het licht van het gebruik van afval uit LWR's is de
behoefte aan opwerkingsfabrieken duidelijk·, ook gezien
het militaire belang.
In 1983 is het verbod op kommereiele opwerking van afval
dan ook door Reagan opgeheven: de kC?nstruktie van de
fabriek in 8arnwell kon nu doorgaan (80ston mobilizer
dec/jan 1983) . Toch is de fabri ek oft1ëlëeT gesloten in
dec. 1983. Vooralekonomiese problemen staan een herope
ning in de weg: de kosten van het opwerken (300-350 $/
kg) zijn te hoog voor de opdrachtgevers. Overheidssteun
en overheidsgaranties zouden nodig zijn. De hele kommer
eiele opwerkingsindustrie in de VS is een doodgeboren
kindje: de enigste 3 fabrieken zijn nooit afgebouwd of
gesloten (Nuelèar news 27(1984)8(june)p.87-88).
Wat de mil'ta,re sektor betreft: om Pu te produceren
kan alles binnen het elastiese defensiebudget: de PUREX
fabriek in Hanford is in 1984 weer in bedrijf gesteld en
ook gesehi kt gemaakt voor het opwerken van afval van
civiele reaktaren (voor Pu en U-oxiden). In êên maand
was ze meteen 10-13 kg Pu kwijt: het zit in de pijpen,
zegt men (Not man apart, feb 1985). De PUREX fabriek
is uitermàtegevaarlijk gezien haar radioaktieve lozing
en: van bijv. tritium (50.000 curies/jaar) en plutonium.
Het grondwater in de omgeving is ernstig besmet (The
We~klY 4-4-1984). Zoals in 3b vermeld zijn er in Savan
na nog 3 militaire opwerkingsfabrieken. En ook op het
IMEL-kompleks is er een.

& DE ..~..§.A
De M-reaktor kan 700 kg Pu per jaar produceren en is on- Uranium voor kernwapens zijn de metaal vormen van U-235
der het nieuwe wapenprograJlllla overgeschakeld op de pro- (hoog verrijkt) en U-238. Sinds 1964 produceert de VS
duktie van 'weapons grade' plutonium (in 1983 of 1984). geen U-235 voor kernwapens meer, maar teert nog op de
- Savannah River Plant (South Carolina) is ook zo'n aanwezige voorraad (uit de fabriek V-12 in Oak Ridge) of
militair kernenergie kompleks. Er zijn 4 produktiereak- hergebruikt oud spul. Kommereiele produktie van U-235
toren in bedrijf. De L-reaktor sinds 1985 (3000 MWt) en geschiedt in zog. verrijkingsfabrieken. Op dit moment
kan 500 kg Pu' per jaar produceren, maar ook Tritium. Er zijn er 3 staatsverrijkingsfabrieken: Oak Ridge, Paducan
staan ook twee zwaar waterfabrieken, 3 opwerkingsfabrie- en Portsmouth (Science 221(1983)p. 730-). Die werken
ken en een brandstofstavenfabriek: de hele kernenergie- volgens het gas<l11"t'iiSfe-procede. Oe bouw van een nieuwe
keten in een komPleks'f gascentrifugefabriek in Portsmouth is echter stopgezet,
- het Idaho Engineerin Lab (IMEL): er wordt begonnen alleen al vanwege overkapaciteit. Het OOE heeft echter
met de bouw van een nieuwe Pu-produktiereaktor (Levi). gekozen voor het ontwikkelen van een andere verrijkings-
Oeze zal ook ·tritium kunnen produceren, speciaalVöör techniek, laser isotoop separatie (zie f) (Mew Scientist,
de neutronenbommen (The Idaho Sun 4(1983)1. In een Pu- 13 juno. 1985 en De Volkskrant 8-6-1985). Omstreeks 1995
produktiereaktor kunnen nl. ook lithiumstaven worden zal een dergeliJke fa6r,ek gebouwd zijn. Over het mili-
aangebracht. taire belang zeggen bovengenoemde artikelen niets.
Wat de drie andEre produktiereaktoren in Savannah aan De produktie van hoogverrijkt uranium voor kernwapens
plutonium produceren weet ik niet. De Pu-produktie- lijkt weer hervat te worden. De produktie van U-235 in
reaktaren nemen waar~chijnlijk.wel het grootste.deel de kommerciele verrijkingsfabrieken, kan ook voor mili-
van de totale plutomumprodukt,e voor hun rekenmg. taire doeleinden zijn, het zijn immers staatsfabrieken,
c. Kweekreaktoren maar ik heb daar geen gegevens over. Men is nu begonnen

de stap na de scheiding van het uranium 235 (dat zich
Een zogenaamde snellekweekreaktor maakt gebruik van in de vorm van UF6 bevindt)- de reduktie van het gas UF6
snelle neutronen om haar. brandstof, een me:ngse1 van tot metaal, geschikt voor. kernkoppen .. te zetten: de
U-235 e~ Pu-239 (~OXl ox'. den en een. mantel van U-238, fab. riek waarin dat gebeurt 1<; weer in gebruik genomen
te spliJten. Teor,o..,s dat er zo meer.Pu-239 ~~produ- (Alvarez, 8ull. of the Atom'Sc. (1985).

! ceerd wordt dan er ,n de kettingrea~t'e verdw~Jnt. De , llTI:ëiffi'a uranium kan dienen om de explosiekracht van bep.
koeling geschiedt meestal door yloe'baar Matrlum en waterstofbommen te verhogen (die volgens het splijtings-
Kalium. Vandaar dat deze types Liquid metal fast fusie-splijtings principe werken: het U-238 dat in de
breeder' heten.. ... laatste stap gespleten wordt, wordt dan door U-235 ver-
-de prokernenerg,epoht,ek van Reagan .h,eld ook steun. vangen). Men denkt dat dit U-235 gebruikt zal worden in
in voor de kommerciele kweekreaktor, ,.c. de Clinch RlVer de kernkoppen van de MX en de Trident 11. 80vendien is
Breeder Reactor (CR8R) in Tennesseo.. Dit was een reaktor de verwachting dat het U-235 in 1988 opraakt.
~an 975 MWt en 375 MWo. en zou 210 kg Pu en 2!6 kg T per Dit is de zoveelste schakel in de produktie van explosief
Jaar kunnen produ~eren. Hoewel dit projekt b,jna klaar materiaal voor het kernwapenprograJlllla.
was, is de bouw e,nd 1983 door het Congress gestopt, van-
wege herhaalde budgetoverschrijdingen (MuclèOMcs week, f. LIS van plutonium en uranium
nov. 1983). . ..
De Fast Flux Test Facility te Hanford is een 400 MWt Voor kernwapens gebruikt men iha. zo zUlVermogel'Jk Pu
reaktor van het LMFBR type en kan 44 kg Pu (optimaal 239 en U-235. Een nieuwe zuiverings- of scheidingstech-
140 kg) en O,S kg T per jaar produceren (Cullingford) niek is laser isotoop separatie (een zeer gekonsentreerde
Haar brandstof bestaat uit een mengsel van 002 en Pu02. laserbundel wordt op PuF6 of UF6 gas gericht; bepaalde
Deze reaktor is vanaf 1982 in bedrijf maar wordt geen isotopen van uranium of plutonium worden dan in aangesla-
kweekreakter genoemd, maar een snelle Liquid Metal gen toestand gebracht, anderen.niet, en vervolg~ns worden
Reactor .. Kennelijk is de teorie door de praktijk achter- U-235 en Pu-236 met een elektr,es veld afgesche,den.
haald. Grappig is dat dit type reaktor als alternatief (De Volkskrant 8-6-1985). LIS maakt het.mogeli~k dat uit
voor de gewone LWR genoemd wordt, wier leven in de VS ertsen en uitgewerkt reaktorbrandstof dlt uran,um en plu-
immers ten einde lijkt. Vandaar ook dat men op deze tonium "(alleen uit opgewerkt brandstof) bijna volledig
I goed I draaiende reaktor liefst stoomgeneratoren voor worden afgescheiden.
elektriciteit zou willen aansluiten.' (Gràham, Muclear Het onderzoek naar LIS is een projekt van het DOE, dat nu
nows). Vlakbij de FFTF zal een installätrel<omen die in het geheim plaatsvindt bij het kernwapenlab Lawrence
haar brandstof opwerkt. Livermore (Ruiter, W. de enPalmer, G.). Sinds 1975 heeft
Naast deze grotere zijn er nog vele experimentele, kleine dit lab een"""ITS""jïrojekt voorpruto"nium lopen. Vroeger w~s
testreaktoren die allen enige kilo's Pu per jaar produ- dit een klein projekt, onder Reagan is dit het belangriJk-
ceren. Tot deze behoort ook de al 20 jaar oude Experimen- ste projekt geworden (tov. het uranium LIS projekt, dat
tal Breeder, Reactor (E8R) 11 in ldaho (INEL). Een reaktor civiel was), omdat DOE het Pu moet leveren voor de nieuwe
van 17 MWo. met een gesloten brandstofketen op haar ter- kernkoppen. De eerste proeffabriek, in Hanford, moet in
rein (Nuelear news 27(1984}13(oct}p.50-52). 1985/6 gaan draaien en in 1988 moet in Oak Ridge een kom~
De plutoniumproduktiekapaciteit van deze reaktaren kan pleet militair produktiesysteem gereed zijn.
nooit veel meer bedragen dan 62 kg per jaar. Optimaal Voordeel van LIS van plutonium is dat alle andere Pu-
zouden al deze reaktore" 345 kg per jaar kunnen produce- isotopen nu afgescheiden kunnen worden. Tot nu toe werd
ren (Cu11inford). ~~~hei/~:J~:;n\,~~,:;p~~~ume~~k~l~~n~~~a~~ide

~ilitaire produktieketen kan in 1989 slechts 1 ton ge
bruikt worden voor LIS. Dat is wat weinig voor zo'n kost..
baar projekt (totaal $ 750 miljoen). Het zal alleen maar
ekonomies verantwoord zijn (en noodzakelijk) om gebruik te
gaan maken van het plutonium dat in konmerciele centrales
is geproduceerd, wat echter wettelijk ongeoorloofd is.
De regering zou dit afval kunnen kopen, maar dan wordt
de normale afval produktie een geheime defensiezaak. Oe zog.
scheiding tussen civiele en militaire kernenergie is dan
helemaal een farce. Ook zou het DOE de 17 ton Pu die ik al
genoemd heb, wi 11 en gebrui ken.
Het LIS projekt voor uranium is ekonomies niet zo perspek
tiefvol: de behoefte aan kommerciele scheidingsarbeid voor
kerncentrales zal niet veel groter worden en de VS zijn
hun markt voor levering van verrijkt uranium bijna kwijt
aan het bu itenland.
Met LIS zijn de mogelijkheden voor een vergroting van de
Pu-produktie voor kernwapens aanzienlijk gestegen. Wat de
horizontale proliferatie-konsekwenties betreft: kwa in
vesteringen is LIS een dure techniek. Er zijn echter maar
weinig stappen nodig om hoogverrijkt uranium en plutonium
te produceren. Dat maakt LIS in de' volgende eeuw erg
aantrekke1ijk.

3. Middelen ter vergroting van de plutonium-produktie
In. 1980, nog onder Carter dus, werd gekonstateerd dat er,
gegeven de plannen, eind jaren '80 een tekort aan Pu voor
kernwapens zou zijn. (Alvarez, Plowshares; wat nu komt is
voor een groot deel op hem gebaseerd). Uiterst reaktio
naire typen betoogden dat de Sovjetunie de VS in de pro
duktie van kernkoppen zou overvleugelen.

a. Plutonium uit licht-water reaktaren

8ij het Department of Energy (DOE- verantwoordelijk voor
de produktie van kernwapens en verschillende onderzoeks
laboratoria en reaktorparken) konstateerde men dat de
plutoniumproduktiereaktoren niet aan de behoefte aan plu
tonium zouden kunnen voldoen. Het oog van de ambtenaren
viel dus op de 38.000 kg Pu-239 die aanwezig is in de
afval pools en opslagplaatsen van de kommerciele LWR's
(Cullingford). Dat kernenergie en kernwapens alles met el
kaar te maken hebben, i s voor de mi 1i ta i re sektor geen
vraag meer. In feite zou men bij gebruik van dit pluto
niwn toegaan naar een systeem van Idual purpose reactors I ,

zO.als in Frankrijk, Engeland en de Sovjetunie bestaat:
produktie van elektriciteit en plutonium. Door het afval
van de LWR's op te kopen, zou de staat de industriele
kernenergie van een nijpend probleem afhelpen, en het
zou goedkoper zijn dan de produktie van plutonium in
(nieuwe) militaire reaktoren. Maar dan zouden opwerkings
fabrieken (kommercieel) en nieuwe scheidingsmetoden voor
plutonium nodig zijn. Daar komen we op terug.
Alvarez noemt 40. plutoniumbehoefte een Il\Yte; er zal een
hoeveelheid plutonium geproduceerd gaan worden, die nooit
gebruikt zal worden. De plannen van het DOE in 1983 geven
volgens hem al meer prioriteit aan T-produktie. De be
hoefte aan Pu wordt bovendien relatief minder door ver
betering van de kernkoppen. Toch houden de woordvoerders
van het DOE een slag om de arm over hun intenties in de
toekomst. In 1982 is de transfer van kommercieel reaktor
plutonium naar DOE voor gebruik in kernwapens bij wet
verboden. Het DOE gaat door met het militariseren van
civiele onderzoeksprograJlllla's en ontwikkelt technologie
en die de wet omzeilen.
b. Plutoniumprodoktie-reaktoren

-het OOE heeft een aantal grote mil itai re kompleksen on
der haar beheer. Het kompleks in Hanford Reservation
(staat Washington) omvat 3 produktie reaktoren, waarvan
er I (de N-reaktor) in bedrijf is; een eksperimentele
kweekreaktor, de FFTF (zie onder c.); een opwerkingsfa
briek (PUREX)(zie onder d.). Mogelijk worden er n09 ge
vestigd een laser isotoop scheidingsfabriek en een op
slagplaats voor hoog radioaktief afval.· Het geheel wordt
bewaakt door honderden mil itairen en anti-terrorristen
eenheden (WISE nc 212).
Pu-produktiereaktoren onderscheiden zich van LWR's door
een andere opbouw van de reaktorkern , het hanteren van
een hogere neutronendichtheid; de brandstofstaven worden
snel vervangen.

De kritiese massa (de hoeveelheid materiaal die nodig is
om een kettingreaktie van splijting op gang te brengen
door uitgezonden neutronen) van Pu-239 en U-235 in een
bom is afhankelijk van de reflektor en de mate van kom
pressie van het materiaal. 8ij een normale dichtheid is
de kritiese massa van Pu-239 10 kg en van U-235 49 kg.
In een bllm kan dat 5x zo klein zijn. (LOvins, Nuclear
weapons, p. 818-819). Voor een splijtings60m rekent
men meestal 5kg Pu-239 en IS kg U-235 (Cochran, p. 25).
Een uraniumbom is dus altijd zwaarder. ---
Een fusiebom berust op de door een splijtingsbom op
gang gebrachte fusiereaktie van 2 zware waterstof-
isotopen, bijv. deuterium en tritium:

fH + ~H" ~He + In + 17,6 MeV
De fusiebom kan ook nog een mantel 'Van U-238 bevatten.
We spreken dan van een splijtings-fusie-splijtingsbom
(Sehroeer) •. Overi gens kan T (in een reaktor en i neen
bom) gevormd worden door Lithium met neutronen te bom
barderen. Vandaar dat er ook Li in een fusiebom zit.

2. Kernkoppenarsenaal van de VS
In 1983 werd het totale aantal kernkoppen in de VS op
26.000 geschat. In produktie en gepland zijn er over 1983
1990 16.000, waarvan er 11.760 in 1983 in produktie wa
ren. Voor eind jaren '.80"1995 zijn. er nqg.eens 12..}00 \IO.~

pland. In totaal gaat het dus om zo'n 28;700 nieuwe kern
koppen over een periode van IS jaar (Cochran, p. 18}.Het
gaat voornamelijk nog om een vervanging en een vernieuw
ing, want 8arnaby meent dat het absolute totaal aantal
kernkoppen in Ig90 tot 32.000 zal zijn gestegen.
(ASï"me3ten, p. 135). Tot 1985 is het mogelijk om met de
bes aan 0. produktie aan explosief materiaal rond te komen.
maar dan ontstaan problemen als gevolg van het streven
naar een veranderde samenstelling van het explosief ma
teriaal in een bom (meer Pu-239 en vooral T ipv. uranium)
en naar een grote reserve aan explosief materiaal (Cochran,
p.25). -
De hoeveelheid explosief materiaal in de stockpilo. wordt
op het moment als volgt geschat (Levi, 1985 en WOrld arma-
ments, 1983): ----
- U-235 (93,3% zuiver): 550-700 ton (produktie .staat stil)
- Pu-239 (meer dan 93% zuiver): 75-105 ton
- Tritium: 50-70 kilo
(Voor hergebruik komt hiervan jaarlijks l,S ton Pu 239 be
schikbaar).
In de meeste literatuur wordt gewerkt met 5kg Pu-239 per
kernkop (in een waterstofbom). Als er ooit totaal 100.000
kg Pu-239 is geproduceerd en er zijn nu 26.000 kernkoppen,
dan is dat 3,8 kg Pu gemiddeld per kernkop. Men gaat er
dan vanuit dat alle kernkoppen plutonium bevatten; het is
nogal problematies: K.T~ipi~ beschrijft een 1 megaton
bom die slechts 1 kg Pu eva; in een artikel in Afval 26
heb ik vermeld dat de Trident 11 kernkop 2kg Pu en 2 kg
U zal bevatten. In 1982 werd de jaarlijkse produktie van
Pu-239 op 1,4 ton geschat en men veronderstelde dat die
tot 4 ton in 1985 zou moeten toenemen om de produktie van
nieuwe kernkoppen bij te houden (WOrld armaments, 1983)
De regering heeft het over een pluton,umtekort, maar de
meeste onderzoekers zijn daar skepties over. Er wordt ver..
meld dat de laatste vijf .jaar de plutoniumproduktie ver-

~~~~~~p~~ tet1h9à9:g~ól~~t~f~~t~d=tego83ts~tjg~~n~:lr
ook dat er extra plutonium nodig is voor vervanging van
uranium. Over 1983-1990 zou dus minimaal 30 ton Pu extra
nodig zijn, eenjaarproduktie van boven .de 4 ton. Oe pro
duktie zou nu 3 ton kunnen zijn.
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NogMals een artlktl over nucleaire transporun; en 
dan •t ".... UF6 transporten door Engeland. Het 1s 
een vertuid artikel uft het Engelso blad 
"Routing out• van de groep "Alert London Agofnst 
Radio-activo llateril ls ", 

~ nucleaire lndustrfele propaganda probeert ons al 
jaren lang te laun geloven dat ktrnentl"gfe goed
koper en llfndtr vervullend fs, door Mt n- de 
weinige trasporun die er nodfg zoudon zijn. Of t In 
uvensullfng, zeggen ze , tot biJvoorbeeld de kolen
Industrie. Dat dft do. en •hlefdand geblaat fs kcat 
fn het volgenda stuk heel urdfg nllr voren. 

In feite begint de nuclulre enel"!!ftopwekklng dui
tenden •IJlen ver wtg, In llndan als H•fble, 
Canada, Austalte en Zutd-Afrlka , wur •IIJotnen ton
nen steen gedolven on ch .. tsch bewerkt moeten worden, 
(1111 er da klefne hoeveelheden (vuk 11lnder don 11) 
Urant .. uit te halen. Voor da Britse llagnox- reactoren 
Is dft voldoende, van deze Uranl-ertsen kunnen 
direct brandstof-staven g011ukt worden, geschikt voor 
dit type reactor. VoordaAGR' s (Advonced Gas-cooled 
Reactors), en de -st• andere reoctor-typen op de 
wereld , ftlott het UranfUftl"'log Ytrrfjkt worden voor 

het bruikbaar Is- de volgende schotel In de nucleaire 
keten. 

Uranlu. bestaat uit 2 lsotopen -o.a U235 en 99,7% 
UZ3B. Alleen de U235 Is splljtbur en doarono -t 
dit potentteel (wat nodig 1s voor de kettfngreaktfe) 
vemeerderd worden dOor verrijking. Resultaten van 
een dtl"gtltJk proces woren voor het eerst te zien In 
Hfroshfma, toen dur de bom vlei. In die b0111 zat 60 
kg. hoog verrijkt Uranf1111 verwerkt. Voor het gebruik 
fn wopens nooet het Uranlllll verrijkt worden tot meer 
don gos U235 , terwijl voor kerncontroles het benodigde 
percentage U235 ongeveer I tot 4X bedraogt, 
Hoe dan ook, voor het verrfjklngsproces Is het nodfg 
het Urant .. fn een gasvornofgt toestond te krijgen: 
UraniUII-hexafluorfde (UF6l, ook wel gewoon hex ge
noemd . In Engtlond wordt ~et Uranhn verri jkt in 
Capenhurst, in een fabriek van UREHCO. (zelfde type en 
ffnoa als in Al~~tlo), Haar de noodukelfjke converste 
tot hex (en na de verriJking weer tot UraniUII-dfoxfde 
wurvan da brandstof wordt g-akt) wordt door de 
Brltse BHFl gedaan In Sprlngfields. Dit heeft tot ge· 
volg dat er veel transporten -un plaatsvinden: 
Onverrijkt UF6 naar Capenhurst en verriJkt UF6 terug 
naar Sprlngfields. ~ze tronsporun gebeurt Mt open 
vrachtwagens •t, •esul, Z ••te• erop. 
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Helaas Is dit lang niet het enfge w•t op het gebled 
van transporun •t hex gebeurt. Sprlngflelds llork 
voorziet ook een aantal andere verrfjklngsf•brleken 
va:n Uf6. O..t be:tekent wer vele trensp.orten. Ourv.n 
zal Ik er een aantal uitlichten: 

I) Ongeveer lOS van de benodigde brandstof voor de 
Britse .-GR's wordt verrijkt in de USSR door V/0 Tech
snabexport, dfe een contr•ct heeft voor fn totaal 1000 
ton •gescheldon.wtrk-eenhtden', de naOJ!Idufdlng voor ' 
een eenheld verrijking . Alhoewel nooft een gel1el11, 
is dit contract pas echt bekend geworden door het 
zinken van de Hont Louis. Oft Uranh1111 1100t eerst veo-
hexed worden In Sprlngflelds voor het voor verriJking 
naor de USSR gaat. Per jaar gaan er ongeveer drfe 
zendingen per vrachtwagen naar Ellesmore·haven, van-
waar het verscheept wordt naar de Sswjet-Unte. Een 
gefotogrofeerd transport werd herkend ( 13-2- '84) 
dankziJ de Sowjet Ntrkukens op de eontafnors waar de \ 
vaten op liggen nl. het woord "Horflot" . (de Sowjet 
seheepvurtlllj,j en dt Initial en M,M,M.U.- de lnte.
natfonale code voor Sow~et containers. Toevallig ug 
men htt Russlese schip lnzhener Kreylis' vier dagen 
later Elles.ore haven verlaten 110t beste.ing Rlgo 
in de Baltische Zee. 

2) Een tweede gooit klant von Springfftlds hex Is 
U~HCO's andere verrljklngs fabrltk In Al•lo. IIIL. 
Daarvoor vinden ook een groot aanta l transporten ~ 

plaats tussen Engeland en Neder land v.v .. liftstal 
gebruik Mkend van de zoo-routt Hull-Rotterda•. 
Volgens de brochure van URENCO worden verriJkingen 
uitgevoerd voor eon groot aantal klanton over de hele 
wereld, waaronder Japan en Europose landen. OH Illu-
streert het belang van BIIF"l 's Sprlngflelds Works, die 
niet allten hex levert voor ven'l jklng v•n Britse 
brandstof (voor da .-GR's) , Mar ooi< voor veel van 
UREHCO's klanten. Urant-rts wordt gel01p0rteerd In .. 

~Tr1~~~:·~..:~~.~~~e1!~f!:!~s9eY!:~~~r: ... 
Springtleids voor conversie In Urant..,...dloxlda (het 
ruwe Mterlaal voor verr1jkt Uranlu. brandstof). 
Het laatste product voor export ( ... ) kan verrijkte 

Uronlu. brandstofstaven, g-akt In Sprfngflelds, 
voor bijvoorbeeld, Vest-Duitse PilR's zijn, of 

Uranl-dloxlde poeder voor de Italianen die hun 
eigen brandstofstaven Nktn. 

Doordat de ... ste reactoren verrijkt Uranlu. gebrul
ken, gnondeer1: Bllfl 's onthlousiaSIIt voor nueleal re 
handel een constante stroca' van transporten heen en 
weer over het kaNal. 

3) He. tranporten tussen Engeland en de Verenigde 
Staten. Deze transporen kregen veel aandacht fn 19n 
toen een vrachtwagen ~~et een vat UF6 over de kop 
vloog In de buurt van SouthiOIPtOn haven. Volgens de 
Tlows (Z0-5-'77) : •wu de Uranf,.. gedolven fn de VS, 

naar Engeland vervoerd voor zulvering In Sprfngfields. 4 

~:< 
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--Het was op de terugweg naar de VS voor verrljkklng•, Hoe groot Is de kans op een ongeluk? 
Oftewel, Uranfu.rts wordt In Engeland gel•portetrd ltl da Verenigde Staten ka-t Mj I ,61 van de ongeluk-

voor. verhexfng door 8HFL'en geexporteerd naar da vs ken 110t vrachtwogens brand voor. In een vuur van 800 
voor verrljkkfng 0111 daama eldtrs gebruikt te worden. graden Coltlus barst een cylinder (2,5 ton) na 29 
(w.s. gaat het naor Japan) Ofteen-richting vtrkHr •lnuten, 46 •fnuten (10 ton), of 48 llllnuten (14 ton) 
van onverrljkt UF6 naar de VS gaat volgens 8NF"l ' s (volgens V.S. cyllndemaatl, 
brochures nog steeds door. Het enfge verschil Is dat Volgens de •u.s. Bureau ot Motor Carries Safety" Zijn bfj 
het erts w.s. ni et .eer fn de 'IS gedolven wordt, een brando~de vrachtwagen de temperaturen Mestal rond da 
( .. ar Zuld-Afrlka ) en tegenwoordig llvtrpool hoven 1000 graden celslus. zo-n brand kan volgens de gegevens 
wordt gebruikt In plaats van South-ton. Bovendien; van het bureau enkel e •fnuten tot verscheldene uren 

onverrfjkt UF6 reist ook andtrsOII: van de vs naar duren. Overal en altijd k011011 ongelukken 110t vrachtwagens 
Engeland voor verriJking door URENCO (Capenhurst). voor. Ook zfjn er voorbeelden von vrachtwagtnS die het 

Dft Is zgn. twe-weg verkeer; Mt terugkorend verrijkt vervoerden ( Routing out wr 16), 
UF6 naar de VS. Transport tussen Llverpool en Ports- i . ~ 
.auth (VII"gfnia ,'IS ) wordt verzol"gd door da "Atlantlt ~ 

Container lî~" (ACL) •t schepen als bv. de Atlantfe NENERGIE-K.ERNW.'•neNS 
Concert. ACl IS gez....,lljk elgendo. van 6 aaatsc.hap- KER ~~ 
pfjen, waarvan een tevens de (Franse) eigenaar Is van IIIL. 
de Hont Louis. (Ccnpognte &enerale llar1tl110) ~ 

Hex wordt getransporteerd in verschillende 11attn •- Sprfngflelds heeft altijd een ossentiele rol gespeeld 
tal-n vaun, afhonkelfjk van ute van verrljkklng, fn de relotfe kernenergi..-kernwopens; het heeft alle 
Vooronverrijkt UF6 worden grote, 2 ton Nart • vaten brandstofstaven gesaakt waaruit plutonfu• Is gehaald 
gebruikt ~~et een ~~et een Inhoud von 1Z,2 ton product. voor wapenproduktie en voor een p41r jaren ( t ot !. lg63) 
Voor laag-verriJ kt UF6 worden lietStal kleinere vaten 
,..t een Inhoud van 2,2 ton, a-sloten door nog een 
beschenoende container, gebruikt. Ous gaat eon type 
vat altiJd êên keer vol, en Un leeg heen en weer. 
(als grote vaten bv. de UCN In Al1110lo verla ten ziJn 
ze leeg) Tot nu toe fs ongeveer 90.000 ton hex von 
Sprfngfields naar verschillende plekken op de were ld 
getransporteerd. 

overalag ut 
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van 1poorvagune 
{n VTAC.htwagtnl O'J) h•t ltat{On A11MLO 

BLIND VERTRO!.,!WEN 
Steeds """'" k@1( wo!!!ft rond tiP WrPld o•trln~poruerd. 
de nuclfafre Industrie lut ons weten dat hot geen 
enkel gevaar oplevert. In hoeverre fs dat nou efgen· 
lijk zo, wat kan er alleMal 11fs gaan? 
In leder geval Is UF6 radio-actlef, en .oeten de voten 
(en de vrachtwagens) het stralingsteken voeren. Haar 
de 111ate van radio-actlvitelt Is relatief laag, en 
hoewel die hoger wordt no verrijking, liggen de ge-

varen van hex meer In de eheotfsche sfeer, en wel de 
hoge corrosie kans en de mate van toxfcftelt van 
fluor. 

Htx wordt getransporteerd in een VOr"'l, vut en op 

k~~f~:r:!~Y~s~~~tone~~~ga~!~~t~et water een 

Daai'011 1110et de mogelijkheid von ontsnappond hex uft 
lekkende vaten als zeer gevaarlijk worden beschouwd, 
(dft was een van de grote gevar<tn bfj het ongeluk 110t 
de Hont loufs toen gezonken vaton met hex uft zee ge
vf st moes ten worden) • 

Hex wordt gasvonnig bfj 56,5 graden Ctlclus- da vono 
waarin het verriJkt wordt. ~ gevaren van een brand 
waarbiJ Nkkelfjk del"!!elljke tt~~ptraturen bereikt 
kunnen worden, zijn don ook zeer dufdelijk en groot 
llnwezig. ~ 110gelfjkhefd von een hex ... ltdown" 
($1111!lten) is bestudeerd door de Sferra Club un de 
hand van rapporten Yin de "Batell e laboratorles' 
(YS). Bfj een ongeluk waarbi j brand ontstaat, zou de 
vaste hex saelten, waardoor de druk fn de cylinder zo 
hoog wordt dat hiJ explodeert. DaarbiJ ka-t een gif
tige oritu wolk vrfj die Medrljft Mt de wind. Hoewel 
ook radlo-actfef, fs het gevur -r de fluor dit h 
c(lllbfnatfe •t water In de lucht (In Hld. altijd aan
wez ig , typ.) een bijtend llidro-fluor vo.-t. lnad .. fng 
hiervan kan tot de dood lelden. Oot de explos ie zelf 
VOJ'Wit een gevaar. voor de c.haufftur en de andel"'e w19· 
gebrufters in de buurt. ~ radio-activiteit , hoe 
wefnfg dan ook, vo.-t een gevaar op da lange te.-ljn, 
liavenarbeiders in Frankrijk kriJgen een extra bonus 
voor het werken aet vaun UF6. Oe b .. annfng van de 
"Borodfne•, ..,n schip wumee ook UF6 van Fronkrljk 
naar Riga (USSR) werd vervoerd, hebben ook een extro 
gevarenbonus geelst. In de afgelopen 8 Jaar zijn vfjf 
bemanningsleden van de "Borodlne• aan leuk .. fe gestor 
:~~~riee~1 t:~ ~ wat vo 1 kOliOn doodgeNegen wordt -oor de 

• "VERVUILD"UF6 • • 
Nog een gevaar Is dat fn hex vaak een vufl mengsel 
zit. ~ze stoffen zfjn aanwezig wanneer hex nl.et ge
~~aakt fs van "yell ow-cake" (l111port), mur von UraniUII 
gehaald uit gebruikte brandstof van Wfndscal e ten be
hoeve van hergebruik. Zulk •vervuild" Uranium bevat 
ml nder dan de na-uurlljke hotveelheld spliJtbere UZ35 
en nooet daaroiD verrijkt worden voor het hergebruikt 
kan worden. Dit vel"gt transport van Wlndscal e terug 
naar Springffelds con verhexed te worden, dan naar 
Capenhurst voor verriJking tot ongeveer ll voor 
gebruik als brandstof. Er Is echter een groot ver· 
schil lilt het 'nomale": o.dat het UranfiMI al eens 
"door een re-ctor fs gegaan•, zfjn er een aantal 
stoffen toegevoegd dfe allen tot gevolg hebben dat de 
.. u van radto-aetfviuft stijgt: Techetlu• 99, 
Urani .. 236, Stront! .. on zelfs Plutonf ... 
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heeft het de UF6 geleverd voor de gasdffussle-fabrfek 
van Capenhurst , toen dfe ' hoog verrijkt .uraniiMI produ
ceerde voor wapens. 
Alhoewel verhexen en verrijken de duidelijkst e weg is 
naar de uraniUJit>om, werken deze prcx:essen Indirect 
ook ,... oan de plutonfllll productie . Bfj Vfndseale 
werd gebruikte brandstof niet alleen gebruikt voor het 
winnen van pluton1UII, maar ook 011 de overgebleven -
maar vervuilde- uraniiMI ( .. t minder dan 0 , 71 
splijtbaar araniuiD) te herwinnen. Door het verrijken 
van vervuild uranhn In Capenhurs t, kan het weer ge
brui kt worden als brandstof , daardoor weer ~~ter plu
toniUil 11akend uit originele uraniUtD, 
Oe rol die Springflelds Vorks vervulde· het verhexen 
v•n vervuild urani1.11 on het te kunnen verrijken en 
het 111ken van hel"gebrulkte brandstofstaven voor de 
plutoniiJIZijde- lilakte het tot een klasstek gesloten 
cyclus- dft alles voor de bóll. • 
Alhoewel Spr1ngflelcls door gaat 110t het 111ken von 
brandstofstaven- de enige bron voor plutont_. zijn 
de andere schakels stopgezet . Sinds 1958/59 (het Hu
tal ~fence Agret:~~tnts) wordt ven'•Jkt urant1111 ge
leverd door de V,S, (In rvll voor plutonlln) en 
produceert Capenhurst alleen laag verrijkt urant .. , 
n Engeland gebruikt als brandstof voor de AGR's 
terwijl plu tonluo nrtregen is van onverrfjkt brand
stof(het grootste deel ltagnoxl. 
Vervuild uranl .. voor Vindsca e wordt nog steeds 
verrijkt en hel"gebrufkt, ... r als we de BHFL -.gen 
geloven lzeer de vraag) wordt dat alleen hel"gt
brulkt • s brandstof voor de .-GR"s waaruit, door 
het ontbreken van faclllulten, geen plutonl .. ge
haald kan worden. Dlar4oor heeft de produktie van 
Hex en de verriJking daJrvan op dft ..,..nt geen 
link .. t de wapenproduktfe. Haar als BHfl"s nieu
we TIIORJ> - fabriek ooit in werking treed zal het 
plutont~o~~ halen utt verr-ijkt uranh•, .1nt1u5 ief 
uit verbruikte brandstof van de ~·s, die dan 
Sprtngfteld$ en C.penhu~t gepo35eerd hebben. 

Af~ankelfJk van de kwaliteit en de alternatieven, 
zal deze totkOlliStige leverancier voor plutonilil 
een attr1ktleve bron van splijtbaar .. teriul voor 
het llfnlsterle van defensie vo..men .. 
Ondertussen ne..t de 11llftoire rol van Capenhurst 
snel en overduidelijk toe , doordat het llinfste
rle van defensie snel dool"gaat 11et het bouwen 
van een eigen verrijkingsfabriek (naast die van 
de BNFL en UREHCO) ten behoeve van de expliciete 
eroduetle van hoog verriJ kt Uranium voor 
11t11talre doeleinden'- offi cieel voor brandstof 

productie voor de Mt kernenel"gie aangedreven 
onderzeeers, eigenliJk voor de productie von 
oto-apens, Voor nog enkel e jaren Is Engeland 
afhankelijk van de VS voor de verriJking von 
Uron1.." tot meer dan 90S , maar •ls de nfouwe 

febrl ek klaar 1s zal die het hoog genoeg kunnen 
verrijken en geschikt te zijn voor wapens 
zonder hulp van de VS. Dan zal Capenhurst 
ande".aal een heel belangrijke 11IHtalre st1tus 
kriJgen , een gevur voor het hele land, de 
hele wereld. &evoed en gesteund door de hex
fabrlek van Sprlngftelds BHI'l. Waardoor we 
weer k-n op de transporten van !122!1 verrijkt 
Uranlu. , Mar dat Is een ander (en zeker zo 
Ingewikkeld) verhaal. 

Auteur.: Martin Bond Vertaling: Peer 
~ bronnen ~ljn opvraagbaar bij Afval 



BRABANT ONZE MI LITAIRE SPEELPLAATS (b ezettin g c omma ndopos t t e Erp) 

BRA8AIIl aEREIOT ZICH VOOR OI OOtlOG 

Al jo,..n Is Brabant Un van do sp .. ltulnon voor t>.t 
Min1St.orle van Oorlo<,J. Trad1tlon"l vorMt hot •-n Ml 
do Volwo do bolongrijkste vonlodlgingslinio voor do 
"opruHondo vijand u1l hot Oosten". TogoMoOOrdig wordt 
het vaak onder het •t.to ven wer·kgel&gtnhetd voor ctt 
"zwakke reto's" volgestopt Mt. allerlet •tlttt1r-e rotl
ooi tn daarbovenop ook nog eens un poer ktmcentrolts 
en het ktrMfval. Als kroon hitrop kunn.n wiJ binnen
kort h Wa.nsdrecht "" stuk of 48 kruhrakttttn v. r
wKhtlln. M;u.r er fl ... ,. aan de htnd. St 11k.• d9 
dreigt dt undacht zich oll"n t.o richten op die 
kruisnkett.tn terw1jl dez.e raketten uar "" kletn en 
rtlotiof onbelangrijk dool van dt oorlo<,Jsvoorboroldi-
"91" vo".n. 

Noord-Brabent 1$ ~zegend .. t de eanwez1ghe1d van uar 
liefst vijf 111lltolro vliegvoldtn. Al jaren stoan tr op 
dt vllegbosh Voltol t- squadrons F104 Storflghtors 
klaar Mt ktrn-n van 1Q-500kiloton TNT. Orio vlieg
tuigen stoan po,...ntnt op QAA; (Quict Rooction Alert). 
dwz dat or dag in dag uit drlo vliegtulgen -nd on 
bowaptnd •t torn"-• bij t>.t begin van do stor-tb .. n 
gerMd aUal\. oa b1nntn •nkllt •tnuttn op te kunnen 
$ttJoen tn hun nukltatre opdracht u1t te kunnen votrtn. 
Geru1Sloos wordt de F104 •t z~jn kernteek vervan-
gen door do f16. Hoewel de ochte,...nvolgondo •inl
storo van defensie bozwo,... Mbbon dat Mo dorland or 
geen talten b;j zOY k,.ij9en voor er ftn fund ... nt.Hl 
debat over alla kerntoten o-voerd ZOi.l zijn, Maft de 
f16 "" veel groter vliegbereik als de FlOC en vo...,l 
daarMe een duidelijke uit.bf"etding ven deze kerntaelt. 
Vorder zijn er In Moord-llrabont .... in do P .. l 20 -
btlisatlek-loxtn on B .,nltlodtpols tt vinden. 
Bovendten 5tun er S offlc:fenscholen en talloze gro
tera en kleinere lt~lex.en, opleidingen en parate ka· 
zernes voor d1enstpltchtigen. 
Minder opvallend .. ar Yetlc •tnsten.s even behngr1jk 
ztjn de kletne gebouwtJes. antennes, bunker"$ en an
dere objokton, dio In alle hotkon en gaten ven het 
Brabontso landschap verstopt zijn. 
Zo staan ,,.. tt1 Vught en VeutM entennes van het NATo
Ace-High net. dtt ts de zgn. ••ruggeg,.aot" van het 
IOillteiro straalvtrblndlngsnot. In Alpt>.n. vlakbij 
Giln-Itijen tlt do 1° luchtloochtvtrblndingsgroep In 
een onopvallend gebouw Mt durn.ut un aantal enor
• anttftM:S. Vanuit Krvintngeft in Zeeltnd loopt "" 
get-1 .. ondergrondse oliopijpltlding nur allo •111-
taio vliegvelden tbv brandstofvoorz1en1ng.(01t is "~ 
onderdool van hotttlfde net als waar. do CCC in 8elgio 
"n untal aanslagen op gopl"gd hooft.) 
In Vtss•. Gilu en Erp stoan waarschijnlijk bunkors 
Mt Hn ondergronda-vh.tc:htletdtngs.centrUIII tn oorloos
tijd van do vliegvelden Welschap, Gilzo-Rljon en Vol
kol. 
Dit zfJn enkele voorbeelden van de a11 ttatre aanwe
zig.hetd fn Bre.btnt; u.Un dte el j a,...n •tn of .. r bt
~end atJn. 
De aandacht tt nu ech·ter het ..... t op Woen•dr•eht ~
konc:tntreerd . ... ,. op dé andtu•• v'11*óv•ld-.n ')'!Mur-t 
tft sttl te •tnstens even veel. 
Yol;ens on.s ntet. zo-tar. 

Op do vliegveldon in Brabant wordt flink gebouwd. 
Stortbtnen worden vernteuwd eft vtr lengd, verbreed 
of verstevigd. Tul-banon worden uitgebouwd tot 
tweede stortbonen (o.a. In do PHl • Gilze-Rijen, 
llotnsdroeM on Welschop.) In hot verlengde van 
de start.INnen t10nftn bossen gebpt. O.a,... wor-
don do veldon geschikt .. dt twursto Aootrihanso 
transpor-tvliogtulgon te laton opstijg~<~ on landen. 
Op ollo vliegvoldon wordon -n aangelogd on ver
hord. Zo 1s op do vliegbosh do Poel kort geledon 
110 1111 verhardt wog ungeltgd . Oe -n naar do 
bons wordon vorbreed en vort>.rd. Toêgangspoort.n 
wordon verplaatst t n verbotord. (Oe PHl t>.oft tot 
nu too 6én Hnvoudig t>.k, .. ar krijgt binnonkort 
toto al 5 poorten on niowe toogangs-n.) 
Oe verbindingen Mt Ouitshnd via do A58. do Ah7. 
do E39 on do •lddon-lwog wordon vtrbrood. knd 
singen woTden ungopost, tnolpunten vorwtjdord of 
.. leidingen ungelogd. Zo kunnon In krhitljd n1_.._ 
we troepen en Mt.erfHl dat vanuit dt VS 1nQ-evlogen 
wordt pijlsnol naar Ouitsland wordon doorgevoerd. 
Opvallend op dit "_nt t1Jn do aktivltolton op do 
vliegbosls de P .. l. Oozo bosh was tot nu t.o. al -
lHn tiJdolijk In gebruik.(bij oefeningen o.d.) 
Mu wordt hij verbouwd tol eon po,..nonto bosis tbv 
"n squadron dat In oorlogstiJd vanuit Volkol 
wordt overgeplaaUt e-n "" squadron dat vanutt dt.'VS 
""rdt ovorgovlo<,Jon. Oen verbouwing houdt In; 
oanleg van vliegtuig-shelters (stoan tr al). vo,... 
bHJvtn voor .. nuhe~. onderhoud en l"tpar~;tftru1e
ten. br1tftft9s~. radar- en vtrbtndtngssyst.e.n, 
luchtefwetr, JUf- en bewak1ngsru1attn. 
Er ziJn sinds kort 30 """"n extra op do btsh gele
gerd: de bewaktn; h eanzhnltjk ve,..schlrpt, op veel 
plutS<tn zijn rollen ICATQ-prikkoldrud gelogd en bo,... 
don geploatst dot or geschoten za l wordon oe> Mnstn • 
dit hot tor,..in willen batrecltn. Oeu borden staan 
niot alloen bij do ..,nltloopslag en dt verkHrsto,..n 
(zoals In Woonsdrecht) .. ar ook bij "loge• vlieg
tulgsho ltors. 
Al Mt al h do vllegbosh do Peel qua 1nfrutruk
tuur Hn volledtoe kopie v•n Wotnsdrechta Er ts 
.. ar i6n verschil: fn Wotnsdrecht 1101teft de bunkers 
voor do kruisrakotten nog gebouwd worden ; in do PHl 
staan tt er 11 1n dt vorw ven lege vltegtu1gshelttrs. 
Dit alles doet on• ve..-n dot do P"l geschikt 
g4e11kt 'WOrdt voor tM opsla' v•n kernwapens. 
Ilogelijk dat In krisisti jd (on wit boptald wot Hn 
krisis Is?) dt kruisrakotton uit Woon•drecht "tij
dolijk" 1n do PHl wordon gostatlonHrd. Een endort 
-•lljkt>.ld Is dot do PHl als oefenlokatie ge
bruikt wordt. Er Is vorig joar al •lnst.ons "" k"r 
geoefend •t vrachtwagens, dio bost..d zijn voor t>.t 
vervoer van de kn;1srahtt.n. 
Met onze aktte wtlden w probe,.._n a. enerziJds de 
eendacht te vut1ven op dt oorlogsvoorbtrtidtngen tn 
Brabant in t>.t ol-n en op de P"l 1n t>.t bijtond ... 
Anderzijds wildon wo uitzookon of wo t>.t oorlo<,Jsvlucht 
lo1d1 ngscent",. von Volkol kondon vinden. 

Volgens de IKV-brochure "oorlogsvoorbo,..ldingen" t ou 
or o.a. 1n Erp ( tussen Uclon en Vegt>.l) eon bunker 
1101ten z1tte:n d1t de funkti es van de verkHrstorens 
ovtrn ... t els de •"t11te1ren het nodtg v1ndtn Olft on
dor do grond te kruipen. Eon hoop onderzoek in ol
lorloi brochures od deed ons konkudt,..n dat eon da,... 
gelijko bunkor to vindon zou 110ton zijn in do buurt 
van de Asconaastï d.1. dt 80 ~~eter ho9t antenn•nt. 
v•n het 11tlite1r 'Slru.lverb1nd1ngsnet. 
Dit straolvtrbtnd1ngsnet. Mt in totul 43 steun
punten in Mordorland vorwt do bolangrijkstt vorbl"... 
ding tussen do ICAVQ-k-ndocentra (o. •· In Moas
t ,rlcht/Cannorborg) on do vliegvoldon on do bolo,.
rtjkt kazernes . Als je dt pleetsen waar de Ascon
•Uten staan vergelijkt •t de plaatsen weervan be
kond 1s dat t r k ... andobunkors to vinden zijn. blijkt 
dat vrijwl lodoro MSt op ongeveer Un kil-tor 
van Hn der911ijke bunker t.e vtnden ts. 
ln Erp stuittoon wo op ton gebouwtje Mt daarnaast 
twee grote ant.enn·n. Het slaat fn de buurt bekend 
a 1s dekodertn9seentr.- van de luchtaa.cht.. Op een 
bordje tn de o•nB echter dé voordeur staet;"werkc:en
tr• c:rypto zutd · en "rtj-opleidtng". Oe ent~s 
naast hot gebouw blokon bij navraag waarschijnliJk 
btst.-1 to tijn voor k-nikatle Mt vliegtuigen. 
Oorgelijke anton".s en eon dergelijk gebouw .zijn oot 
te vinden op de basis te Wopensdr•cht, tegen hêt 
wato,....ingebiod aan. W1 j zijn de andere vliegvoldon 
tn Brabant Hns geen bekijken en kw6tltn op alle 
vliegvoldon ook dorgelijkt antennes togen. 
lovendien '5tun tn Vess• en Gt he steeds op S bt wa.n 
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de ba.'1s en op 1 ._ van de Asconust nog een tental .. .., .. ,..,.. 
Het vorh .. l blHk te kl-n: op ltdtr vliegveld 
stut "" ne't entenn9S voor het kontakt tussen 
vliegtuig en verkoorstoron. In oorlo<,Jstljd duikt 
do vtrkearsltidlng von do boltngrljhtt vliegveldon 
onde,.. de 9rofld en .. ,kt d•n ~bniik van de anUnnes 
in E.rp t.d. Kontakt Mt do ICAVQ-k-ndo gebeurt 
vit <Je A.sco!'HIIste.n. 
Mot dat Idee t>.bben wo t>.t gebouwtje bozet fn do hoop 
dat we btnntn ~~~eer 11nwtjztngen voor deze theorie 
zouden kunntft vinden. We h.addèn af91sproken dat we 
t>.t all"" bij rondkljkon on boutton zouden laton 
(dus niets jott~<~ of vorniolon) ..tot wo op dit-
"'"t te woinlg 1nfo ... t1t hadden of we tets belang
rijks z:ouden vinden en wat de 9evolgen durvan zouden 
zijn. 

Wt b1Mn btnnen vta dt kant1n• en de keuken. tn de 
gong blokon vorder allo douron ofguloton to Zijn • 
Bovendien uten tr op twee plaatsen, links en rechts 
ven dt voordeur zware stalen hekken. d1t •venMns 
09 slot ltten. Op het ene hek, 1n dl richting ven 
"crypto-zu1d ... volgens het bordje tn de gt.ng, ut. ten 
bord •t dl t4kst "STOP restricted ar"'• 14". 
D•arec.hter ut.en DOg Hn •enta 1 deu~n waarven Un 
•t hot opschrift ''NATO confidentlal zone". Oo ka-
.. ,.. achter deze deur $tilt vol met grote schakelku-
ton en panoltn.(Oit is door het ra .. van buitenaf to 
zion) . 
Ac.hter het endere tM:k zttttn ook MA untal deuren. 
Achter Hn er"Van z.tt Hn hntoo·r •t "" bureau en 
Mft wandkaart •t verkHrsbordtn, achter een tweede 
deur t1t un ltslolc.ul. Dl verdere Nifltls waar we 
wol binnon konden k-n bovotton alleen onbalongrljko 
troop. 
Kur acht.tr beide hekken z:ttten dus ten l&nt.l N1 ... 
tes. die we niet kunn.n kontroler·en. 
Voorlopig 1s dus het volgende duidelijk; hot gebouw 
bevat. een eental zenders (zte antennes) en waa,..schtJn
lijk dooraan gok-ld opparatuur ao borichtan.dit 
vta die ze:nders utt9ezonden worden tn code te zette~ .• 
on to dokodtron. Verdor h or t>.l thooretsiet>. godHl
te v•n oen rijopleiding gevestigd. Hot zendorgedeelte 
st .. t rechtsstrooks ..Mr ICATo-k..,.ndo. 
Krant•nbertc:httn, di e de woordvoel"'dtr ven de JNrrec:heui-
1M etteren noe-en htt o.a. Hft straalzender voor 111H-

~:1:::;:f~~~~·!.~":;n journalist van hot AIIP 
notede dt.11 Nft het etn voonu.Hg "w•r operet1on c•nt,.•. 
Oozo terw t .. t vrijwl overoen Ml do IKV-brochu,.., ••·•r het ondtrQronds vluchtle1d1ngsc:entrull "wtn9-opera
tton c e-ntra" gei\OMd 'wordt. Maar volgens andere bron
nen ts ct. uttdr""Ukk1ng •wtng• verouderd. *" h er "wtr 
operatton cent,..• wurschtjnltjker. 
We stuitton all .. n 009 op Un probl-. In on .. het 
t>.le gebouw 1s niets to vindon wat op de a.anwez1gt>.1d 
van "n bunkor wijst. Wij hebbon geen ontluchtingup
paratuu,.. kunnen ontdekkin e-n ook oe-en lucht.afvotri"''Os
te.-5. Thto,...tfes ZCM.t er "" bunkerfnQang en noodfrt
Of.nt kunnen zitten in de k.Mèr.s. dte w ntet hebben llun
nen kontroleren, M ar 1n de strukt.uur Yln het 91bow 
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zttten dte dan e!"9 onlogies (1l1Mt1 t.e bt.1"'11ken vt1 en
dort ka•rs onz.) 
0o 1nfo,..tit dit we nu hebbon 1s tegenstrijdig; 
Er zijn drit -elijkhodon; 1 Het gebouw bov,t geen IIOC/ 
vluchtltidlngscont",..: dot bottkont dot do woordvoordor 
v•n de .. rrochousse liegt on t>.t bo long van hot gebouw 
ovordr1jft. 

Z Er zat .. 1 een WOC, .._.,. 
nttt in de bunker. Olt betekent dat tr fouten staan 
in do IKV-brochuro. 

3 Er tlt wel oen bunkor 
u•r dit hebben we ntet kunnen vtnden. .".. zulltft dtt 
pi"'beren verder utt t.t zoek•n en •h w -.r wwn op
nieuw tets van ons leten hor"en. 

Mlnsen, d1e ons tnfo,...tte kunnen 91ven. kunnen kontakt 
opn-n •t het WlO in Oon Bosch. Vughterstrut 133 of 
Mt Postbus 2737 In Brodo. 

LANDELIJK PLATFORM 
TEGEN KERNENERGIE : 

ver gaderen of b ezette n . 

Slechts honderd •nson hodden do -1to gen-.. 
.. hot dlskuss1ewefl<ond van het pl•tforw togen 
kernenergie •t plnuteron te bozotkon . Oe .estt 
..,.,.-lggtnde aks1evoorstelltn konden welnfg g-t
drfft bfj do deelneontrstors l>fl...,.pen. Voor diverse 
voorstolion werden gHn hndelUke k..._,..gnH bo
g0t1Mn: do planologtese kernbasllss1ng~ hot zich 
richten op do verkiezlnton en de atoollstr...,.fger 
aktfes . AllHn op oktles tegen de 1nterl• opslag 
van radioaktief afval ." tegen do bo-lutsen 
van nleiM ktrncentroln ltjkt Iedereen. zich te 
kunnen verenigen. Er Is basloten tot ton bezet· 
tlng v•n t>.t lnduStr1ete,.,."1n te Moerdijk, op 
5,6,7 oktober. Oe plannen zfen er ongevttr als 
volgt uft: op totordog zulltn de etsles oen dt
t10nStrat1tf karakter Mbbon en zol t>.t k•p ,..,... 
den opgebouwd; zondog zullen enlgt grotort op.n
bare aksfes plntsvlndtnl en .und•g verrass1ngs 
aksles, 9tho1• en al of niet subversief. Allerlel 
groepen -ten zich Morin kuMtn vinden. Oe voor'
tlereldiM zal w l zo spotdlg MOgelijk aan reg1o
nale vergadortogen k-n. 11t zullen uitgaan van 
zoveel MOgoliJk ou-ie voor dt (basls)g...,.pen. 
Het is noodzakelijk van tevo,..n ton grote publf· 
ctte1tsk.-pegne I n de dorpen op tt zetten: hun 
steun un de aksles 1s 1-rs ononti>Hrlljk. 
Binnonkort 1s er weer~· landelijke Ytf'9lderfng. 
Voor ... r Info (of •ls Je de notulen ttllt hebben) 
kun je bollen: Peer 020·974064 of 221366 

Henk 020-768974 

Voor 61 zog. •tnte"...• .. .-vtng wordt "" tolde,. e-e• kt. 
Stukken, tdnfn etc. kunnen opgestuurd worden aan Vfa: 
Postbus 384, 7600 AS Wagtnlngen . 
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Vers leg jo•rvergadoring 18-5-85 

No.dot het finenc1eel verslag over 1984 al snel werd 
Ç~oedgekeurd ontstond de eerste discusste over het aan
koopbeleid. Het eerste stukje land in Woensdrecht kon 
nog oJ)4nl 1jk gekocht worden. Het doftn itleve koop 
contract werd pas getekend. nadat de algemene pas
poorthoudersvergadering daar mee 1nstemcfa. ln Volkei 
bleek deze open lijke werkwijze de aankoop voor e-en 
prtehtig stukje land naast de basis te doen ~~tislukken. 
Na het eerste contact met de verkooer werd deze van 
alle hnten (burgemeester, politie, recherche) onder 
druk gezet. Met ah resultaat dat de verkoop niet 
doorging. 0. dergelijke teleurstellingen i n het 
vtrvolg te voorka-en besloot de vergadering dat 
wanneer dt kans bestaat dat vtrkopers(sters) onder 
druk geut worden. niet in elle opanhtid te handelen. 
Normaal gesproken blijft de procedure als volgt: 
Oe aankoop-groep sluft Hn voorlop ig koopcontract af. 
Dan beslist de algemene vergadtring of de aankoop 
definitief doorgaat of !Het. Wanneer een verkoper(ster) 
geen voorlopig koopcontract wil afsluiten, kan de kern
vroep(_t 2'0 ~Densen die eens per maand de lopende zaken 
bthand&len) beslissen over een eventuele aankoop. 
Oe alge~~ene: vergadertn9o zal in zo'n gevel dan achter
af lftOéten oordelen of die aankoop t.er"echt 'Was. 
De •erderheid van de aanwezigen vond het belang ven 
geslaagde aankopen opwegen tegen het mindor dtmocratische 
karaktér daarvan. 
Het IIJ;)tilijke punt was de aankoop van 0 . 25ha. land in 
Volkel. Oit stukje bosgrond van 100 biJ 25 meter ligt 
de grens van Zteland en Schatk op Skm. van de bas1S . 
Dit l'nd werd voor de symbolische prijs van 80 cent 
per m aangeboden. 
Door teatand d i e sympatiseert rtet otoocnvr1jstaat 
na h-et mislukken van de aa.nkoop van een al')dtr stuk in 
Volke l. Het 11gt te ver van de bas is datf'door hebben 
de vrouwen van Volkel geen interesse. Ook de strateg1ese 
waarde is daarom ger1ng. Oe practiSehe waarde is ook 
heel klein. vanwegfl een zeer strenge APV. Je kan er 
niets op beg,nn.en. Ook ol is het heel goedkoop. 41S we 
er we1n1g aan hebben heeft. aankoop geen zin. 
Argu'*'nten voor zijn: Het 11gt vlakbij cail1talre 
oefentere1nen, waartegtn ook actie gtvoard kon worden. 
Na aankoop van dit stukje ts het voor andere grondbezitters 
van land dicht-er b1j de basis ~Mkkelijker 0111 aan 
Atooa"tvrijsteat te verkopen. Het ken ook als rui lobject 
gebruikt worden. Tenslotte z1jn de mensen uit de 
buurt voor •an koop en die denken we 1 iets aan het 
landje te hebben. Bij de st-ing bleek een meerderheld 
voor aankoop te zfJn . Op 29 Mi heeft de overdracht 
plaatsgevonden. 
Het hotste punt van de vergadering was de plannen 
voor dit jaar. Pr1orfteit moet de aankoop van een huiS 
in Woensdre-cht krijgen ( of eve·ntueel huren). Verder 
is het wensel ijk dat er meer eondocht wordt besteed 
a.on hêt zoeken naar land 1n ve$ti9ingspJutsen voor 
nieu'we karnce~trales, 
Tenslot te h de kraak van Atoomvrijstaat in Woens
drecht door hat vrouwenkalliP nog even aan 4e orde 
g4rW·•es.t. E.n pur IMnUn vinden dat niet de bedt>ê 1 ing. 
aur door biJna iedereen wordt den· kr1tt•k s nel 
de kop fn ged,.ukt. Den vrouwen zitten tenminste 1n 
Woensdree-ht. en .aken gelukkfg zo gebru fk va.n de grond. u 

•' ~ ... ., 

WOENSORECHTSE VREDESAKTIE ~ 
"ontdek je hekje' Woensdrecht juni 1g35 

Bes te .ensen . 
Wi j enkele mensen van het vredesaxfe-hmp, vinden dat 
het'weer tijd wordt voor een ""'ssale lan~lijke axfe 
rond de toek<nStlge kruisraketten basis WOensdrecht. 
Wij denken dat het belangrijk is dat er weer 90ZOioen
Hjk tn krachtig direkt verzet gepleegd wordt tegen de 
naderende komst van de kMJfsraket en het •ilitafrfsme. 
Oe kleinere en vml. plaatselijke aJdes van de afge
lopen periode hebben wehlg zoden un de dijk gezet 
en veel basisgroepen hebben het afgelopen jaar afge
haakt. Zo'n massale direkte altte zou een st111ulans 
kunnen zijn voor veel gr.oepon om door te gaan of de 
draad weer op te pakken. want een sterke •bas1s9roepen" 
beweging lijkt ons noodzakelijk om na novea~ber (we 
zijn -Inderdaad pesslmistles) de daa~erkelijke bouw 
van de basis te blokkeren/vertragen. En wie weet wordt 
s....,n ~~et de SOfjKaxles en het V,P, de druk op de ketel 
misschien wel hoog genoeg. 

we hebben al een globaal plan opgesteld van hoe de ul e 
er uH zou kunnen gaan zien. Oe axie is gepland in het 
weekend van 12 en 13 oktober. Om zoveel mogelijk ""n
sen bij de voorbere I dl ng t e betrekken willen we op 31 
augustus en I sopteliber een voorbereidlngsweekend hou
den hier in Woensdrecht. Kou deze data vast vrij zodat 
er op het voorbereidfngs-weekend zoveel mogelijk 
basis (en andere) groepen (en I ndividuen) vertegen
woordigd zijn. Oe axle kan dan een definitieve vor
krijgen 

Het axfe plan 
OMSINGELING VAA 9E BASlS OOOR VREDES KAMPJES 

VAAUIT DEZE KAMPJES ALLERLEl AUTOM[ AXIES NAAR DE 
8AS1S TOE. 

OP ZATERDAG, OP EEN 8EPAAJ.O TIJDSTIP, lEDEREEN TEGE
LIJK PROBEREN HET HEK ltAAR 8ENEDEN TE KRIJGEN, KHIP
P[Ij, SC"ILDEREN, VERSIEREN, IEOER NAAR KEUS. 

OP ZOODAG IlOROT HET VOORMAliG MILITAIR TERREIN DAA 
FEESTELIJK OPENGESTELD VOOR CIVIELE VREOES-OOEL
EINDEN. 

HET IS WEL OE BEOOELING DAT WE ONS GEilELOLDOS OP
STEUIN TEG[Ij POLITIE EN PIJLITAIREN ETC. 

Het axfe phn 
Defensie heeft al allerlel vergunningen aangevraagd 
voor de bouw van een nf euw 21 meter hoog hekwerk. Het 
h niet duidelijk wanneer het e f is. ~~~&ar w.s. staat 
het er dan al. Anders he1J)4n we ze ook gewoon een 
nandje het oude hek op te ruimen. 

Zegt het voort en probeer in je eigen ongevfng al vast 
mensen te vinden. Op het voorbereidlngsweekend zullen 
we tips geven over -at je nodig hebt om een keiliPJe te 
starten, en dat valt reuze mee. 
Ruktfes rijn zeer welkoo schrijf naar 

Saskia of Wlro vredes ufe k""P 
Koolweg '40- '45 Hoogemei de 

Nasshr1ft typist: Het is leuk 011 over dit plan na te 
gaan denken, het tijdsstip zal wel w•t moeilijker 
liggen; er is dan net een AKBu1e weekend geweest 
(zie elders Afval). Verder ls het denk I k de vraag of 
een 2-daags massaal !ets bfj Woensdrecht een beetje 
aanslaat. Kaar het is zeker goed o• het te gaan "af
tasten•. Tot de 31e In iedtr geval. Peer 

• 
We zitten nog steeds gekraakt en van de eigenaar heb
ben we niets meer vern_., behalve dot hij gas, licht 
en telefoon heeft laten afsluiten. !middels is het 

Woensdeg-8 ""'I 198>-half óón-Woensdrecht 
18 lilarionetjes komen in ganzenpas aangewaggeld. 
Sinds het lang bevochten recht det ze dekens. s tro. 
onbedekte slaopplao.tsen en andere spullen ntet naeer van 
ons mogen ja,tten. raken een aant.a 1 van deze stads-eow
boys wat gefrustreerd. 

~~ ~~n2~tl::~::~::ttc ~ 
nr. 2: 2 bo<>altakken 
nr. 3: loop-lul-appereet (de leider?) , o 
nr. 4; l.Z landbouwplastic 
nr. 5: 1 bo<>a>Uk 
nr. 6: doorzicht ig plasttc! hcl.S mtr. 
nr. 7: loopt te geb•ren (nog een leider?) 
nr. 8: vindt een k-.artje 
nr. 9: druit onwt nnfg op tijn hakken(teker nieuw) 
nr.lO: lacht zijn slechte gebit in grijns 
nr.ll; roept dat we eens moeten gaan werken (v.d. louw) 
nr.lZ; staat naast de auto 
nr.13: staat onst de tweede auto 
nr. 14: houdt de deur van de eerste auto open 
nr. 15: hijst zijn broek op 
nr.16; vindt t1chnlf ook belan9rijlt, verschuift p1stoo1 
nr.l7: voelt z1ch duidelijk de en1ge vrouw 
nr.18; weet net to m1n wat. Mj aan het doen is 
Oot loopt dan zo in een rijtje, bij de i'IE geleerd 11ear 
dan ~u:ht.er elkaar •an en deponeert. de "buit." in de aoto. 
Ze proberen ons dus nog steeds U laten voelen dat het 
gezog niet wijkt en d•t een vredesd...,nstrant NIET MAG 
schuilen tegen de regen. We hebben de laatste tijd 
zoiets van: "als jullie nou geilen op een stuk plastic 
(ken je d•t lied al?), ga je gang", 
We hebben echte I" buiten de ingeprente vernie hucht 
b1nnen het rnpekhbele politiekorps gereke.nd. 
konstant moeten we hun ervan weerhouden onze weuropvang 
tnet rust te laten. Nr.ll loopt treiterend van de ene 
kant nan de andere ergens u.n sjorrend en t rekkend of 
en wanneer we nou eens zullen reageren. Wil j e er soms 
op los. nr. 11 7 Slappe t'lap h~. die vredesactivisten. 
Was j i j """s ook degene die een hp plastic in het bos. 
dat NIET a 1s dak boven e en bed was gespannen. in flar
den hebt getrokken7 Of wu dat een van je 17 ~nedes1op .. 
ersters? 
Wi e gelooft er eigenlijk nog dat de politie er h oon 
je spullen te bescher-en? Tegen wie? Tegen hun eigen. 
door ons ollen voorzien van een sociale u1kering d1e 
no.gal hoog 1s uitgevallen. gelegal1seerdt: criminelen 
1n unifoNI, die 1110c;1en vernielen wat door mensen wordt 
o~ebouwd. 
Wanneer ritten er b1j d1e 18 (en de rest) e1ndeHjk 
~ens een pur die. net tls 1k, te kennen geven niet 
ooeer bij dit 9ajes te willen horen? 

PNEM bezetting Oen Bosch 

8netti119 PNEM OEn Bosch 

Op de dag dat een aanto l parti jen In de ze kamer het 
volkOllen te verwachten besluft na.en onze toekOIUt 

_".,-._,......, grootste gedeelte opni~uw ungesloten. Het gevolg 
te verzekeren •t 2' kerncentrales. 1s er toch nog actie 
gavoerd. Niet tn grootse stijl en Nt. veel ~ld, 

VOLK EL 

' Vrouwenaktie 
Persberf chtPersberlcht Persberi chtPersberi chll'ersberl 

Vrouwenbrugfeest 
Op 31 AUGUSTUS wordt In DEVENTER ~ aksie gehouden 
tegen racistfes en sexueel g....,ld tegen vrouwen. 
Voor e<~kele uren ••ken wij een bMJg vellig voor 
vrouwen. 

VROUWEN EISEN OE 8RUG TERIJG !!!! 
Hiervoor hobben we veel vrouwen nodig. 
1Co11111 19oo uur bij het N,S, station en n- moe:Verf 
81Zfek1nst..-nten, wol en ander feesblaterlaal. 

Na afloop feest in het vrouwenhuis. ~~ 
Voor slaapphatson wol'dt gezorgd. 

Voor -r lnfo:05700-14187 
05700-13888 . 

hiervan is dat ons telefoonn-.r gewijzigd Is In; 
827754. 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de offid~le 
opening 1 ~~ei zou plaatsvinden. Helaas bleek d{t 
niet haalbaar door bovenstunde factoren en Ollldat 
er nog heel wat opgeknapt lOOft worden. tie zijn dus 
druk bezig ""t klussen en nogmaals alle hulp Is 
welk0111. 

999~~fl'l 
In de z ... nManden jul! en augustus willen we WICCA 
en de eerste verdieping van het pand (in bMJikleen 
van HINX) beschikbaar stellen voor vrouwen, die 

Amstel'd411 ko..en betoeken. We wil len te slaapooogelijk 
held:ontbijt:aktlvfteiten bled011. 
Oe rul•tes zijn er prl .. geschikt voor. Wel hebben 
we veel vrouwen nodig, die dit ~~ee willen helJ)eft 
organiseren en die zich mlnl...,al een week(1n de 
periode jull:augustU$) beschikbaar stellen 011 de 
boel draafende te houden. 

doen we ook op jullfe een beroep ....... 

8 

zoo 1s veel l:ranten hoopten. Nar bewust kle1nschalig. 
He laas fel$ te kleinschalig. Onder de vlag n n de 
vereniging Mi lieudefensie deden 's ochtends een aantal 
-ensen uit basfsgroe"_n en van de vereniging zelf een 
poging tot bezetting van de toren van hét hoofdkontoor 
PNEN "" van het da k van de PNEH centrale, beiden In 
Oen Bosch. Over de eerste poging kunnen we kort zijn: 
door onvolled1~ voorber.iding en verkeerdt 1nschattin9 
omtrent hoeveel ~~~ensen daarvoor "odig zijn. k.woaen 
we er niet in. 
Oe d•kbezetting sloa9<fe echter wol. Oe politie kon 
niet veel a.nde rs doen don toekijken. hoe de Mnsen 
daar hoog hun spandoeken ~~el "kett1ngac:t1e tegen 
kernactfe .. u1trolden. Oe ploeg van de toren verlHnde 
lnàiddels steun op de 9rond. Xennelijk was de actie 
niet storend 9enoeg 011 de actievoerders(sters) ~~~et 
groot ll'\4terioe1 van het dak. te halen • want ze DII)Chten 
er rustig zitten van 10 tot ~ 4 tot ze z~lf noor beneden 
kwamen . Het ts Ja..ar dat er geen stencils voor oastan
ders waren: de bewoners van de wijk zatel'l een beetje 
vreétld te-geo ons aan te kijken. Afijn et' was redelijk 
wol pubHeitelt en de PNEN is gewaarschuwd. Hopelijk 
zullen volgende ac:ties iets schadelijker zijn. 

Henk 
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