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de redaksie heeft het woord 
Beste Ment:Jen, 
Het is dan nu zover dat het tweede nummer van Atoomalarm voor je ligt. 
We hebben hem weer met veel plezier in elkaar gezet, vooral ook door 
de vele positieve en stimulerende raakties op nummerl. 
De aktualiteit ~an Atoomalarm is door hetverschijnen van ééns per 
twee maanden niet groot; allerlei gebeurtenissen op korte termijn kunnen 
we daardoor niet opnemen. Pas als de redaksie zich uitbreidt kunnen we 
vaker verschijnen. 
We zullen nu in het kort de raakties weergeven. De meeste kritiek kreeg 
de lay-out; het blad moet er wat overzichtelijker en 'aantrekkelijker' 
uit gaan zien. De inhoud werd vrij algemeen als goed ervaren; alleen vroeg 
men zich af op wie het gericht was. Hoewel we ons hier in nr. 1 niet 
over hebben uitgelaten, was het de bedoeling om een vrij breed deel van 
de Noordelijke bevolking te bereiken. In de praktijk blijkt nu echter dat 
alleen die mensen, die al bereid zijn om over (kern)energie te lezen, 
bereikt worden. 
In dit nummer oa. stukken over de opwerkings~abriek in Mol, de aktualiteiten 
en akties rond de proefboringen, het ontwerp van een kolossale opbergmijn 
en berichten uit het buitenland. 
Het volgend nummer is gepland te verschijnen eind april. 

de samenstellers van dit nummer, 
peter kruit 
hans muilerman. 
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kernenergie, 
een centenkwestie 

De grote xirma·s die zich met kernener
gie bezighouden, hebben een massa geld 
gestoken in het ontwikkelen van deze 
vorm van energieopwekking met de hoop op 
grote winsten. 
Het leek er eind 60-er jaren ook op dat 
ze succesvol zouden zijn, maar door een 
serie tegenslagen is er nu de kans dat 
de voortgang van kernenergie volledig 
wordt stopgezet. De oorzaak hiervan komt 
hieronder ter sprake voor de situatie, 
zoals die in de VS is; verder de pogin
gen van de machtige kernkonserns (vrnl. 
Westinghouse en General Electric) om 
alsnog hun centrales aan de man te bren
gen door de belastingbetaler voor aller
lei kosten en risiko's op te laten 
draaien. 

DE ZESTIGER JAREN, KERNENERGIE EEN 
GOUDáiJN. 

In de VS bestaat voor zg. "gecontroleer
de" !llOnopolies zoals de elektriciteits
bedrijven het systeem dat een kommissie 
het winsttarief bepaald. Dit winsttarief 
is niet gebaseerd op alle kosten, maar 
alleen op kapitaalkosten, zoals de fa
briek, boilers en reaktoren, die nodig 
zijn om elektrische energie op te wekken. 
Onderhoud en brandstofkosten horea hier 
niet bij; de kosten hiervan kunnen terug
verdiend.worden, maar de winst moet op 
het kapitaal gemaakt worden. 
Het resultaat van deze struktuur was, 
dat de keuze van de elektriciteitsbe
drijven tussen kern- en kolencentrales 
veelal uitviel in het voordeel. van kern~ 
centrales. Dit kwam vooral doordat bij 
kolencentrales de brandstofkosten een 
veel groter percentage uitmaakten van de 
totale kosten dan bij kernenergie en 
deze brandstofkosten mogen zoals gezegd 
niet worden meegeteld voor de kapitaal
kosten en hierop kan dus geen winst ge
maakt worden. 
Kernenergie beleef<Ie dan ook een grote 
bloeiperiode en van 1965-1977 steeg het 
met kernenergie opgewekte vermogen van 
926 Mw naar 47 000 Mw oftewel 9% van het 
verbruik in de VS. Deze stijging komt 
dus op naam van de centrales die besteld 
waren in de jaren 60, een tijd waarin 
goeBkoop kapitaal en een grote vraag 
naar elektriciteit (stijging van 7% per 
jaar!) kernenergie een aantrekkelijke 
bron maakte om winst te maken. 

DE ZEVENTIGER JAREN, EINDE VAN DE 
JUBELSTEMMING. 

Met de inflatie en de algemene teruggang 
in de economie kregen ook de elektrici
teitsbedrijven te maken met stijgende 
kosten. De verwachting dat in de toe
komst elektriciteit goedkoper zou w.ord•n 
werd omgedraaid en de prijs steeg voor 
de elektriciteitsgebruikers. Bet resul
taat was Qat hierdoor de vraag naar 
elektriciteit enorm afnam. 
Juist ~u de elektr. bedr. grootschalige 
projekten wilden opzetten, waren ze niet 
meer in staat ze te bekostigen. In vele 
gevallen hadden ze ze ook· niet meer no
dig. 
Kolencentrales waren nu weer veel meer 
in trek, omdat ze niet zo kapitaalinben
sief zijn en omdat de brandstofkosten 
via de gestegen elektr. prijs op de con• 
sument kunnen worden afgewenteld. 
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4 kernenergie, een centenkwestie 
Nadat in 1973 nog 35 kerncentrales waren 
besteld, waren dat er in 1976 nog 
slechts 3 en in 1977 4. 
Toen de magisehe cirKel van economische 
groei en goedkoop kapitaal doorbroken 
was, ging ook het hoogtij voor de kern
energie voorbij. 

DE KOSTEN VAN ELEKTRICITEIT. 

De schattingen voor de kosten van elek
triciteitsopwekking zijn de laatste ja
ren behoorlijk omhooggegaan. 
Voor kerncentrales komt dat door de 
stijgende kosten voor konstruktie en 
het draaien van de fabriek en ook door 
de lage kapaciteitsfaktoren. 
De konstruktiekosten zijn voor kerncen
trales hoger dan voor kolencentrales, 
waar nog eens bij komt dat de schattin
gen voor kerncentrales steeds 2-3x (!) 
te laag blijken te zijn, zodat het ver
schil tussen beide in feite nog veel 
groter is. 
De Amerikaanse Atoomenergie Commissie 
schatte in 1974 nog steeds dat zow~l een 
kolen- als kerncentrale in bedrijf 80\ 
van de kapaciteit leverde waarvoor hij 
ontworpen was. Dit is echter nu aange
past toen bleek dat dit voor kerncentra
les niet klopte en dat deze niet meer 
dan 50% leverde. De slechté betrouwbaar
heid van kerncentrales verhoogd zo de 
kosten, ,vooral ook omdat storingen vaak 
grote problemen ·geven in verband met de 
gevaarlijke radioaktieve straling. 
Soms·mQet bij langdurigè storingen elek-

triciteit van andere centrales gekocht 
worden. 
Bij de kosten komen verder nog die van 
de brandstof: bij kernenergie maken die 
13\ en bij kolencentrales 37\ van de 
uiteindelijke elektr. pr;l.js uit. Schom
melingen hierin zullen dus de minste 
invloed hebben bij kerncentrales, hoewel 
de uraniumprijs -wel onverwacht is geste
gen (in de zestiger jaren $4 per pond, 
tegen 1980 ~ $ 52 per pond) en wellicht 
blijft stij.gen. 

REGERINGSSUBSIDIES. 

Door nu simpelweg de kosten van kerne
nergie te schatten, wordt een stuk van 
het verhaal weggelaten. 
Belastingbetalers hebben namelijk via 
direkte of indirekte subsidies ook 
grot~ bijdragen geleverd aan de'kerri
industrie. Vele hiervan , zoals ~ege
ringssubsidies die investeringsrLsiko's 
verminderen, kunnen niet gemeten worden, 
van andere kan dat ruwweg wel. 
In de eerste plaats zijn daar de massale 
subsidies voor research én ontwikkeling, 
gesc:hat in 1975 op $ 5 miljard. Ook op 
andere gebieden, zoals bv. bij de ura
niumverrijking werd geld gegeven wat 
in geen enkele verhouding stond tot sub
sidies voor andere energiebronnen. 
Een belangrijk punt is ook de wet die de 
aansprakelijkheid van kernongevallen be
perkt tot een maximum van $560 miljoen, 
waarvan de regering dan ook nog eens 
$100 miljoen voor haar rekening neemt. 

cao a 
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Zonder de2e wet zou de hele kernindue
trie nooit van de grond .zijn gekomen, 
het verzekeringsbedrag zou· in dat geval 
even. hooq zijn als de kosten om de cen
trale te laten draaien! 
Uit de berekening die je nu kunt maken, 
volgt dat zonder deze subsidies de prijs 
voor door kerncentrales opgewe.kte elek
triciteit minimaal 25' hoqer zou liggen. 
OP 4eze manier kiest de reqering voor 
kernenergie boven alternatieve methoden. 

BIARDSTOJ'VOORJW)Blf BB OPWIUIIG. 

Kolen zijn er in de vs noq voor hOnder
den jaren -voorradig, terwijl dat voor de 
uraniumvoorraden maar een kwestie is van 
tientallen jaren. 
Omdat in een kerncentrale slechts een 
klein deel van het uranium verbruikt is 
op het moment dAt de brandstofstaven 
vervanqen liDeten worden doordat ze ver
ontreinigd is, dacht men toch vrijwel 
eindeloos brandstof te hebben door het 
ong-ebruikte uranium er weer uit te rntlen 
(opwerken) en opnieuw te g~ruiken. 
De opwerking is echter van het begin af 
een financiile ramp gebleken. 
De 'Getty Otl Coapany' kreeq de Staat 
New York zover om samen commercieel te 
gaan opwerken. De fabriek bleek al gauw 
te gevaarlijk en niet-winstgevend en 
werd na een paar jear gesloten. De S~at 
New York bleef toen, volgens kontrakt, 
met het opruimen van het radioaktief af
val zitten (kosten $660 miljoen ). 

Echt veiU.ge opslag zal, volqens vele 
wetenschappers, wel nooit moqeltjk zijn. 
Problemen hiermee, zoals de vele lekka
qes uit opslagruimtes, zullen . er dan ook 
wel blijven. 
Zo rond 1985 zal bovendien geen opslag
ruimte meer beschikbaar zijn! 
Boe het moet met een kerncentrale die 
z'n taak heeft volbrac~t is ook noq een 
vraag. Er is geen ervaring mee en de 
schattinqen van de kosten van het oprui
men van zoveel radioaktief afval zijn 
waanzinni9 hoog'. 
Wie de kosten draagt zal wel duidelijk 
zijn, dat is de bela1Jtingbetaler, want 
de elektriciteitsbedrijven hebben er 
geen geld voor opzij qelegd. 

STOP KERNENERGIE. 

De oppositie tegen kernenergie wordt 
steeds groter en da resultaten hiervan 
beginnen te komen. Zo heeft Californ1ë 
bepaald dat er geen nieuwe kerncentrales 
gebouwd kunnen worden v6Qr er een ge
schikte opslagmethode voorhanden is. 
Het grote publiek neemt het niet langer 
dat ze de kosten voor kernenergie-op
wekking moet betalen plus de subsidies 
en ook nog eens de veiligheidsrisiko's 
ll'lOet dragen. 
Hoe het uiteindelijk afloopt is niet 
duidelijk. De herleving van winstgevende 
kernenergie hanqt af van het afschuiven 
van kosten en risiko's op het publiek. 
Aan de andere kant zal een groeiend ver
zet van het·publiek hiertegen kernener
gie tot stoppen brengen en een eind 
maken aan z'n kunstmatige goedkoopte. 

Uit: 'Soienoe foP the PeopZ.e '~ 
sept/oct. 1978. 

* 
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,HORIZONTAAL..: 
l.krant &.drank 9.afk. krant 
lO.beket 13.uitroep 15.plaats in 
Nederland 17.mislukte inspraak 
procedure lB.bloem 19.soort wal
vis 20.afk. plutonium 21.lengte
maat 23. dier 25.slagader 27. 
voormiddag (~ng.) 28.trede 
32. explosievorm atoombom .. 

VERTIKAAL: 
l.plaats bij verrijkingsfabriek 
2.goed 3.plaats bij opwerkings
fabriek van atoomafval 4.reeds 
S.plaats bij opwerkinqsfabriek 
van atoomafval 6.mast ?.plaats 
met een snelle kweekreaktor 
ll.rivier in Duitsland 12. 

.plaats met een snelle kweek
reaktor 14.boom 16.noot 21.water 
in Friesland 22.stadium van ont
wikkeling 24.nul 25.aktiegroep 
26.familielid 29.post scriptum 
30.oude testament 31.voorzetsel. 

(oplossing e'LdePs in dit bZ.ad.) 

Sirenesitnl••n 1. ~ LUCHTALARM Maatregelen: (Hoofd) gaskranen sluiten. 

or....-.. 1 ll'l$ftWt janktoon Elektrische app. uitschakelen. Oliehaarden 
doven. Kachels temperen. Bescherming 2. illflt#fi'Y l=ALL OUT·ALARM Maatregelen. Dekking zoeken. Ramen en 

Bevolkint 3:11 1/2 mill. janktoon, onder· deuren sluiten. Settuilgelegenheid betrekken. 
brokeJJ door 2x 1/2 min. tfilw. Radio luisteren. 

3. - EINDEALARM N.B. De eerste maandag van iedere maand 
t mfftWt cOI'IItlnte toon. proefalarm om 12 uur. Begint en einditt 

De opwerkingsfabriek bij Windecale (Enge
land) is stilgelegd omdat waterstofgas 
werd gevormd in een loods met vast afval. 
Daardoor kwam radioaktiviteit vrij. Het 
gas ontstond door een chemische reaktie 
tussen de omhulling van de brandstof en 
het water waarin de omhulling wordt op
geslagen. De hoeveelheid waterstof zou, 
volgens de direktie van de opwerkings
fabriek, brand of explosie veroorzaakt 
kunnen hebben. 
(NUaZ.eonias Week, 9 novembeP 1978). 

met langgerekte toon. 

In Bawaii was een referendum over kern
energie. De bevolking wees kernenergie 
af met een meerderheid van 2 tegen 1. 
In de afgelopen tijd is ook tegen kern
energie gestemd in de staat Montana en 
c:le stad Missoula County. Tegenstanders 
van kernenergie in andere staten willen 
nu ook volksstemmingen gaan houden. 
Volgens de kernenergieindustrie zegt de 
uitslag van de stemming niets. 
(NuaZeonias Week, 14 novembeP 1978). 



Het Energiecentrum Nederland 
ingeslagen weg, ondanks alle 

(ECN> gaàt als een blind paard verder op de 
kritiek. Dit blijkt weer eens uit de schitterende 

opbergmijn voor 
is door Hamstra 
Al dit fraais 
"Energiespectrum" 
haar toepassin
EeN zelf. 

ontwerp 
een 

van 
afvalmijn 

atoomafval die ontworpen 
en de zijnen. 
verscheen in het tijdschrift 
(Vroeger: "Atoomenergie en 
gen"), een uitgave van het 

De tekening hieronder toont de 3 nivoos van de mijn: bunkers op 500m. met laag-, 
middel-, en hoog-aktief vast afval; een tussennivo op 550m. voor ventilatie en 
zoutafvoer en een laatste nivo, waar het (zeer gevaarlijke) kernsplijtingsafval 
(KSA) in diepe boorgaten wordt opgeslagen. In feite zijn er nog twee nivoos 
op 750 en op 900m., ook voor XSA, die niet zijn getekend. 
In het laatste geval (KSA) zal de temperatuur rond de boorgaten niet boven de 

0 
150 C stijgen volgens de wetenschappers. .. 
In het NvhN verscheen, hierop op 23 januari een kommentaar van Kees Wiese, 
waarop wij als Atoomalarm weinig aan toe te voegen hebben en dus hier in z'n 
geheel afdrukken. 
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Men ka it. J. Hamstra enpwol; it. P. 
Th. Velzeboer van het Enerait
onderzoek Centrum Nederland (ECN) 
geen gebrek aan voortvarendheid ver· 
wijten. Daar ontwerpen zij maar even 
een kolOMale opbergmijn voor radi0oo 
actief afval in een zoutkoepel in het 
Noorden, waarin volpna hen niet alleen 
het afval van eventueel te beuwen Ne· 
derlandae kerncentrales kan worden op· 
geborgen, maar veel en veel meer. Ook 
het afval Vall nog zo'n twintit · andere 
kerncentrales, plus het puin van de na 
veertig jaar ontmantelde eeatlelet zelf, 
plus alle afval dat ziekenbuizen en labo
ratoria in honderd jaar ·kwijt moeten, 
kan er een plaatsje vinden. Maar ja, de 
Europese Gemeenachap voor Atoomene
nèrgie ziet, blijkens de financiële steun 
aan dit project, de Nederlandet inapà· 
ning op dit gebied met vreugde. 

Toch zullen de heren V elzeboer en 
Hamstra zichzelf niet zo voortvarend 
vinden. Hoogstens vinden zij de politici, 
inclusief de "geri..._, OD• 
verantwoordelijk lab. Een ma.n als ir. 
Hamstra zei immers al in 1975 dat het 
veilig kon? Hij publiceerde toen een 
"veiligheidsanalyse '' voor ondergrondse 
opslag van radioactief afval (waarnaar 
hij nu weer verwijst), die werd op· 
genomen in het dikke advies van de Ge
zondheidsraad aan de repring. En ook 
daarbij leverde hij toen een schets voor 
een opbergmijn. 

Een aanzienlijk kleinere mijn, dat 
wel. Slechts goed voor het afval dat kern
centrales met een gezamenlijk vermogen 
van 10.000 MWe in veertig bedrijmjaren 
produceren. Of het m()gelijk ZOIIl zijn een 
grotere mijn te maken zou .. moeten wor
den aangetoond met de analyse Viln de 
warmtebelasting, welke analyse zàl wor· 
den uitgevoerd zodra de specifieke ... 
vens bekend zijn van de voor de op· 
berging aangewezen zoutkoepel", 
schreef hij toen. 

V oor het ~erkiijgen van ondèr andere 
die gegevens zijn de. ge~aakte proef
boringen bedoeld. Voo~ir. "-mttra zijn 
die proefbOringen kennelijk nltt meer w 
n~d•: ook aonder proetborinaen, &onder 
"specifieke gegevens" van die aan
gew.aen zoutkoepel, maakt hij nu een 
analyse van de wal'Jbtebelasting, 
ontwerpt hij moeiteloos een vele malen 
gtotereopbergmijn. 

Nu hij bovendien in zijn mijnontwerp 
stek, dM de ._we.heid vank ... · 
tief minder goed zout in de koepeilfen 
bezwaar meer ia, hfefi hij de ç;:t 
boriagen ook al niet Màic o• de i· 
teit vaa het zoutte _..n.Htf: ....... 
van de proetborincen (~ .. ,,._ in de 
koe~U ia, dat ~ij~·~ voor de 
aai'Hieg van de twett!IM,J....-..M.a •. l)ar, 
bl!~t duidelijk uit de ~!illl in het 
mtjllontw•p, dat de~-
dikke isolerende ateem:outl.., ........... 
door de beide sehacàten doo,.,..... .a 
zijh. 

--...... -

In 1975 al maaide ir. Hamstra zi}n 
"veili(rheï<l.analyse'', waarin. hij tot c • 
co'"'luaiè. kwam: 

"INii• INt bestuwijk. mQ~eUjlt ll8l 
blijleen Hl& van de daortO« ltfBchiht be. 
vondfm JDUtleoepell in Noórd·oo.t ·Ne
derlMt:ltóe te-wijzen vooropber,int van 
NJdioGclle( ·afval, dCJA kunnen met ge
bl'it61tmàkirtN van beproefde teehnitrltm 
daarin opbergvoorzieningen op zodanige 
wijze JIJarden aa,.,elqd, àt een ~
·termijnopaluiting van het ~ie( af· 
val .buiten de bio3{eer geW(JGI"borgd 
wordt"; . · 
En hlj'is ook dan at ett.:.•ter van !ijn' 
zaak, zoals 9lijkt uit de opmerking, 
waa•• ~·die anelyae beeluit: . 

.,Hét opatellen van, deze ·ueilig
heidsanal~s en het reltenen in t~r
mijnen van tienduizenden en honderd
duizenden jaren, om tJIJiliWmelijk te ma
ken dat het onderg1'01'UH in een zout• 
k.l opberien van -~ti.el a{vol 
een unvsardkar risico is ~ op lange~W 



8 ontwerp van een afvalmijn 
termijn, geschiedde in het utille hH/ 
van de betrekkelijkheid, die het toepas
sen van de ·thom geldende maatstaQfn 
heeft op een samenlevl,ng en een bios· 
{eer, waar~X~n de ontwilekelinl op ÛJn(lere 
termijn niet is te overzien", 

HiJ beriep zich daarbij toen op onder· 
zoek in de Verenigde Staten (Salt Vaul 
Project; Carlsbad, New Mexico) en op 
Westduitse proefopslag in de voormalige 
zoutmijn in Asse. Dat deed in oktober 
1977 ook nog de subcommi88ie radio
actief afval van de Interdepartementale 
Commissie Kernergie, die de repring tot 
grote spoed met proefboringen en onder
zoek naar de (grond)waterbeweging aan
zette (een advies, dat ministerVan Aar• 
denne probeert op te volgen). En rappor· 
teerde: 

.,Hoewel het onderzoek nog niet i8 fJI· 
geslottm en het concrete {eitenmaterioal 
over een aantal steenzoutformaties nog 
moet worden verzameld, hebbennoch de 
tot op heden verrichte studies, noch lutt 
in tal van andere landen 1.1errichte onder
zoek, aanwijzingen opgeleverd dat ber· 
gi111·van radioactief afval in steemout 
niet mogelijk en niet aanvaardbaar zou 
zijn". 

Maar zo'n beroep op buitenlandae er· 
varingen m,ag men niet meer doen. Kan 
men niet ~r doen zonder te liegea.ltn,· 
roers: in de Verenigde Staten br~ht de 
Interagency Review Group (lRGJ vorig 
jaar aan president Carter in dfeQB op
dracht een rapport uit met een '(9 pagï. 
na's lange opsomming van leemten in d& 
kennis, nodig voor ondergrondse oJ.)Ilu. 
van radioactief afval. Het IR<ldeuát ze: 
ker zestien jaar nodig te h~ Ollt'cU' 
leem ten op te vullen en dat standp'IUlt is 
al weer fel aangevochten door geologen, 
die terecht zeggen dat geologen nieta 
kunnen voorspellen en zeker niet QP ter· 
mijnen van tienduizenden jaren. Het 
IRG vindt de huidige kennis net \'OI· 
doende voor het maken van een schets 
voor een opbergmijn (zoals de ber.en 
Hamstra en Velzeboer nu deden), maar 
niet voldoende om de plaats .voor zo'n 
mijn te bepalen. 

De Amerikaanse Geologische Dienst 
gaf in haar circulaire 779 een eigen lijst 
van le-emten in kennis. De belangrijkste 
daarvan zijn vragen rondom de hoge 
oplosbaarheid van steenzout~ men 
vindt, dat de mogelijkeernstige gevol~n 
van het binnendringen van meer water 
dan tot nu toe werd aangenomen, onder• 
zocht moeten worden. Gevolgen aJa het 

instorten van de mi.in. het door· _.. 
roesten uit elkaar vallën van de afval· 
contaiaers, de verpla~van betefval 
en .de ._cties van het afval en· het zout.. 
onder invloed van warmte, vochten·hap 
drqk~ 

W.IH'OJect iD Carilbad, Net.. Mexico, 
is heftil,o~enen piet· . .&en oadat 
bij proefboringen ia um pe;in.Jaet,boor
gat werd. aanptroffen. ftet Jtval, op· 
geslápn ~ de DuiMt; ~utf~Qja bij Aaee 
-die natter .bleek daD \'e~Wteàt ..-.. JI)Oet 
daar weer weg; de WeetduiWe regering ia 
even ver als de Nederlandse: men wil 
snel •:P!Oet'boren in een .Utkoepel. bij 
Gorleben, maar daar bestaat "1 enig 
verzette~en. 

Mur tt. Hametra .... dlw allemaal 
geen boodacbap aan. V oompellen VGQl'de 
lat;t&ctre termij~ gaat hem vlot af, ~elfs als 
hiJ dàt doet .,1n bet volle besef V.n de 
betrekkelijkheid van het toe~n van 
thaqa &eldende ptaatstaVJD". tntlèhteef 
hij .al ~et i.n 19'15: ,,ln!M1btfenzol#mijn 
is hetaehoonen clrooswerbn"? 

* Er zit aan bet mijQ9uwpln. van dec 
heren Hamstra ep Velzeboer oog een J*t• 
vaarlijk kantje. Daarvoor dient weer het 
advies van de. aubcommiJiie radio.-tetief 
afval van de Interdepartementale Com· 
mi88ie Kernene11ie te worden ~
deercl. Daarin wordt namelijk betGold 
(en het. ia nooit tepngeaproken·), dat 
voor de aanleg van .zo'n opbtftcmijn de. 
Mijnwet 1810 ttn de. Mijnwet 19é'J Aitt 
van toepassing zijn. 

.,W!Illiawaar", zo aegt de suboommis· 
sie slim, "zullen onvermijdeli.ik hoevtel• 
heden steenzout aan het f.ltt~Gkkenvoor· 
komen moeten wordeno~trokken, maat 
deze vorm -vau ,.opbe!J .. mijnbouw kan 
zeker niet wo«len gevat onder het beariP 
ontginning van een mijn". 

En dat betekent dat geen mijnCQQcea· 
sie bij Gedeputeerde Staten ~hoeft te 
worden aangevraagd, die aanvraag niet 
op de deur van het gemeentehuis en de 
kerken behoeft te worden aangeplakt, 
tegenatanders 1een bézwaren kunQeD in• 
dienen bij de Ra"d van State en de c:QO· 
cessiel\ouder (ECN?) niet door de Kt®D 
"nalatig kan worden verkla~.in de be· 
hoorlijke ontginning van de mijn v, w.ar· 
na de concessie kan worden aftenoJU,en. 
Om m.-r iets te noemen. 

Ook de veililbeida~n 
( Mijnreglement 1964) aiju. niet van ·te&-

paing, I$Wl de subcornmitlrie vindt 
dat zulkà ·~ Wf.!l zou moeten; de 
c:,pbergmiJll . valt alleen onder de. 
Kemener~ tnet zijn . etheim
houding6)plicht vóor iedereen die er 
werkt ol !Me te iilaken beeft op straffe 
van vijftienjaar pvangenisatraf. 

Het is slim 'bedacht: zodra de be· 
zwaren tegen de proefboringen overwon
nen zijn statlt jUridisch niets de aanleg 
van een ntijn, zoälsdoor de heren van bet 
ECN ontworpen, meer in de weg. Ze.lfs 
niet het feit, dat de hoeveelheden zout, 
die opgedolven moeten worden om de 
mijn te mak~. nogal groot zijn. Wil men 
270;()00 m3 afval opbergen, .dan moet 
heel wà~ meer dan die hoevéelheid aan 
zotlt WOrden verWijderd om datmogèlijk 
te maken. Wát gaat men er mee doen? 
Mooie bergen if! het landschap maken? 
or toch maar gebruiken, industrieel of 
voor de gladheidsbèstrijding? Doet men 
dat, gaat dan djt slimmighêidje nog op? 

:tlet blijft zelfs slim. bedaëbt als men 
vreest dat op die manier een mijn wordt 
gebouwd, waaruit na een aantal tiental· 
len ~· ._ aJa het eventueel niet 
oJ)IeWerkte kernsplijtingufval is af· 
plà>eld ...._·op .-wudige en gOedkope 
wijJe plutonfulil kan \\Wden gewonnen. 

: Erula.ardoot-teclt van ,;opbergmijn".een 
"ptoduktiemij,t• wordt. V in plutomum 
(ofwêl de grondttof daarvoor), waarvan 
het tnenaèlijk &haam niet me-er dan 
0.65 van een mii,Wenste gram verdraagt, 
waarvan.deradioactiviteit zeker 150.000 
jaar te vruen blijft en dat erg geschikt is 
gebléken voor et vervaardigen van 
ketnW,aptns. . 

Eiaenliik mág ·het Noorden niet kla· 
gel\. Een keN-atedewerker zei mij eens 
in volle ernst, dat bet Noorden veel geld 
kan vragen aan alle lanqen, die radio
acliftfaf'llal in eennoordelijke zoutkoepel 
m~n stoppen. En dat zal best waar 
zijl\. Men zal het graag met scheepsla
dmgen tegelijk via de d.a.n eindelijk ren
dabele Eèmshavenaanvoeten. 

· En bovcmdien krijgt l'tèt NOOl'den er 
dan zo nóg ~aga en gratis een toe
komstip bodemschat bij: plutonium. 
Met welke bodemschat het Noorden ook 
militair een stuk interessanter wordt. 
Wat willen we eigenlijk nog meer? Eens 
zullen wê de heren Hamstra en Vel· 
zeboer danltbaar zijn voor hun ·des· 
kundige, verre voorui~zien. or niet 
soms? 



de ereveer van de maand 

11. ERE .. ~VUR.VAif DIMMI·IMT 
DITKEE.c•n ••••• 

Bet ligt in bedoelins om, als er aanleiding 
voor is, iedere keer bij het verschijnen 
van 'Atoomala.rm' een persoon die zich op 
bizondere wijze verdienstelijk heeft ceaaakt 
voor de strijd tecen de kernenercie, hier 
een veer op te steken. De ereveer van deze 
maand caat dan naar ineke lambers-haquebard, 
het kamerlid(D'88) uit Opende. 
Speciaal met de proefborincen, de zaak met 
het UfG en URBNCO (Almelo, Ahaus) was zij 
in de kamer en de kamerko .. isie voor kern~ 
enercie decene die zeer alert en deskundie 
de malle fratsen van Van Aardenne steeds 
WGer aan de kaak stelde. 

, 2 juni demonstratie gasselte I 

"BET IS DE TIJD 011 TE 8EPALEH WAAR BET 
ALLEMAAL OP STAAT: " 

- 2 juni in Gasselte; laatste vreed
zame demonstratie -

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
59% van de Groningers en Drenten van 18 
jaar en ouder, vindt dat de proefborin
~en in de noordelijke steenzoutlagen 
niet moeten doorgaan. Voorstander is 
39%. Niet minder dan 49% van de bevol
king is bereid tot akties om de proef
boringen tegen te houden. 5% daarvan 
ook tot harde akties als bezettingen en 
blokkeren van wegen. 
Dat is het resultaat van een opinie-on
derzoek dat het Bureau opinieonderzoek 
Lagendijk heeft uitgevoerd· in e>pdracht 
van het Nieuwsblad vh Noorden (uit: 
NvhN, 20-12-78). 
De ministers Van Aardenne en Ginjaar 
wensten niet te reageren, en het enige 
dat Van Aardenne's partijgenoot (VVD) 
kamerlid J.Scherpenhuizen ongeveer kon 
zeggen, was, dat het wantrouwen van de 
noordelijke bevolking te wijten was aan 
de •guerilla -aktiviteit van allérlei 

anti-atoomqroepen, zoals het Van Aar
denne.Offensief (1), die is gebaseerd 
op het glashard afwijzen van kernener
gie. Die schuwen geen middel en·laten 
niets na om de wantrouwenskloof tussen 
regering en burgers groter te maken 
( •••• ). Men mag niet spelen op de angst 
van de burger". Verder speelde volgens 
hem de 'ongelooflijke onbekendheid' 
omtrent kernenergie mee: "Men denkt 
vaak aan bewapening en dan aan explosie, 
zodat onbewust het Hirosjima-kompleks 
een rol mee speelt". (NvhN 21-12-78) 

Alweer wordt het (terechte) wantrouwen 
van de bevolking afgedaan als emotio
neel ingegeven, niet deskundig en wordt 
het zoveelste teken van protest (59% 
tegen) van de tafel geveegd. 

Bet is dan ook volkomen terecht dat een 
groot aantal groeperingen op 16 decem
ber in Gasselte hebben besloten tot het 
houden van een laatste, zo groot moge
lijke, vreedzame demonstratie. 
Deze demonstratie zal de laatste keer 
zijn dat we op eo'n wijze onze onwil en 
het protest cegen de 'stralende' toe
komst man~festerenl daarna zal het de 
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10 akt1es 

kant op- gaan van burgelijke ongehoor
zaamheid (bezetting, wegenblokkade enzo, 
waarbij geweld niet van onze kant zal 
komen). -
We hebben nu ruim 21:1 jaar lang informa
tieavonden, films, fortmlS met voor- en 
tegenstanders, manifestaties, demonstra
ties, handtekeningaleties, een boortoren
bezetting, ludieke akties, overhandi
gi{lg van petities, schrijven van irtfor
matiebrochures en ander voorlichtings
materiaal, brieven schrijven en andere 
aktiviteiten georganiseerd waaruit ons 
protest steeds duidelijker naar voren 
is gekomen. Als Den Haag dan niet wil 
leren, dan zal ze moeten voelen! 
oe grote demonstratie dient dan ook 
als een laatste waarschuwing. 

ATOOIIAPVAL?, NBB BEDANKT! 

ond~ deze centrale leus, zal op 
zaterdag 2 juni in Gasselte (D~.) de 
d~nstratie worden gehouden. ' 
Gasselte liqt boven de zoutkoepel die 
het hooqste staat genoteerd voor de op• 
slaq van het atoomafval. 
2 ~uni is noq een hele tijd (aanvanke
lijk werd eind -maart/beqin april, als 
datum genoemd) • 
Reden om het dan te houden, zijn . ver
schillende: 
- gezien de voorbereidinqstijd van de 

grote (40-50.000 mensen) demonstra
ties in Kalkar en Almelo, hebben we 
aan 4 maanden niets te veel. 
Er zal veel tijd, mensen en ènergie 
in moeten worden qestoken1 

- de datum van de demonstratie is los
gekoppel~ van het tijdschema van Van 
Aardenne. Van zijn kant hebben we 
niets positiefs meer te verwachten. 
De voorbereidingen voor de proefbo
ringen gaan door, maar als het wer
kelijk tot boren komt, qaat ~e boel 
plat (waarschuwing in Schoonloo, 25 
november, zie eerste numme~ van 
Atoomalan;n)., 

- doel van de demonètratie is niet de 
''n of andere beslissing in de rege
ring of Tweede Kamer te betnvloeden, 
maar het tonen van ons protest en 
wil tot ve.rzet tegen .het ondemokra
t!es doordrukken van de atoomplannen, 

- op 2 en 3 juni zullen in Europa anti
kernenerqie-akties worden gehouden. 
Er zullen dan decentrale akties per 
land (en) plaats vinden. 
In sept~r vorig jaar hebben de 
Stroomgroepen Stop Kernenergie en 
Enerqiekomitees in Nederland de ak
ties tegen de proefboringen als 
hooqste prioriteit vastgesteld. 

Voor 2 juni zullen in veel plaat
sen 'warming-up' dagen gehouden worden, 
ludieke aktiest informatieavmnden en 
zal er zovee~ (en goed) mogelijke in
formatie naar de bevolking worden ge
bracht. 
Op landelijk nivo zal er een vierde(2) 
energiekrant worden uitgegeven door 
het Landelijk Energie Komitee (LEK, 3) 
en het Kemitee Atoomalarm (zie verder
op). In deze krant, die begin april 
zal verschijnen, zal veel, makkelijk 
leesbare achtergrondinformatie- staan 
over de dumppl.annen, ver~et, relatie 
afval--atoomayclus. verder zullen er 
affiesjes, ~tstikkers ed verschijnen. 



KOMITEE ATOOMALARM. 

Op 16 dece~er vorig jaar kwamen 
zo'n 60 mensen bij elkaar van de alarm
groepen, (landelijke) energiekOJni tees, 
politieke partijen (alle Gr/Dr partijen 
waren uitgenodigd, aanwezig waren PvdA, 
D'66, PSP, PPR en CPN) en enkele andere 
groeperingen (Volkskonqres, Drente Leef
baar, Fluitekruid, Nivon, Gez. Vredes
beweging Nrd.Ned.). Besloten werd toen 
tot gezamelijke aktie tegen de proef
boringen, het organiseren van een de
monstratie, dat daar geen partijpoli
tiek bij aan te pas zou komen en dat de 
organisatie in handen zou ko~en van de 
plaatselijke alarmgroepen atoomplannen. 

Op 6 januari, werde:q in Borger door 
een aantal alarmgroepen en het LEK 
een aantal voorstellen geformuleerd 
omtrent datum, aktievorm, sprekers, 
manifest, leuzen en organisatie. 
Dit leidde tot de oprichting van het 
Komitee Atoomalarm op 20 januari in 
Borger, waar 11 plaatselijke alarmgroe
pen en het LEK aanwezig waren. 
Het Komitee gaat de komende maanden 
hard werken aan de organisatie van de 
demonstratie. Ik hoop daarover in het 
volgend nummer meer te kunnen schrij
ven. Intussen worden de zoutkoepels 
in de gaten gehouden en zullen we er 
voor zorgen dat we ons niet in de 
grond laten boren! 

Allard ten Dam. 

* 

-

noten 
(1) Van Aardenne-Offensief; samenwer

king tussen de alarmgroepen van 
de 5 zoutkoepelgemeentes, opge
richt september '78. 

(2) de eerste en tweede energiekrant, 
ook een uitgave van het LEK, gaven 
algemene informatie over (kern)
energie, alternatieven, werkgele
genheid, bewapening, miljeu en 
werden beide gebruikt voor de ma
nifestatie Beweging Stop Atoom
plannen in Utrecht, 23 april '77. 
De derde energiekrant gaat hele
maal over de uraniumverrijkingsfa
briek UC Almelo. 

(3) het LEK, werd opgericht december 
'75 en bestaat nu uit Vereniging 
Milieudefensie, Aktie Strohalm, 
Nivon, PPR, PSP, Land. Stroom
groep Stop Kernenergie, Gezame
lijke Energie Komttees Zuid Neder
land, Verb. van Wetensch. Onderz. 

11 



12 
-de atoomstaat-

Alleen wie nog illusies koestert over 
een nucleaire toekomst kan ieder gevaar 
van eventueel misbruik uitsluiten. Het 
denkbeeld van een perfekt intern veilig
heidssysteem is een pure utopie. Mis
sc~ien zal ~et uit naam van dat zelfde 
niet te verwezelijken denkbeeld lukken 
oa dè indu.triële atoomstaten in concen
tratiek~pen te verandere~, maar zelfs 
dan zou niemand een garantie tegen nu
cleaire chantage en nucleair geweld kun
nen geven. Deze staten zullen immers 
niet álleen met chantagepogingen van 
buitenaf rekening moeten houden~ maar 
ook met pogingen om intern de macht te 
grijpen. In eeft autoritair georganiseer
de maatschappij is de kans op konflikten 
tussen rivaliserende groeperingen altijd 
aanwezig. Het zal onherroepelijk een 
keer voorkomen dat een eenheid die aet 
de bewaking van een 'nucleair objekt' 
i$ belast zal dreigen oa 'het laatste · 
middel' als wapen in te zetten. Hoe kun
nen zulke machtige kontroleure zelf nog 
gekontroleerd worden? Onder krachtige 
regiems met harde en z~elijke pragaati
ci die de sleutelposities bezetten zul
len de veilighetdsrisiko's alleen in 
het begin kleiner worden, maar met de 
tijd groter, zoals de ervaring leert. 
De 'ha~de weg' van de tirannen heeft tot 
nu toé nog altijd naar de katastrofe ge
leid. Ditmaal zou het een katastrofe 
kunnen zijn waarvan de gevolgen niet 
meer kunnen worden goedgemaakt . 

fragment uit 'DE ATOOMSTAAT' van 
Prof. Rober>t Jungk (1978). 

~' - -, ) 
/ . 

J 
?' 
' 

wat zijn 
aanvaard ba re 

risico's ? 
We weten allemaal dat atoomenergie gro
te gevaren ~t zieh meebrengt. 
In de voorlichting die de overheid 
geeft wordt echter nauwlijks op die ge
varen ingegaan. wel wordt steeds gezegd 
dat de risico's "aanvaardbaar" zijn. 
Maar wat is aanvaardbaar en wat niet? 
Als in de EeJDSIIIOnd een met vloeibaar 
aardqas geladen tanker ontploft, vallen 
er tussen de 500 en 2.000 doden. 
Volgens een berekening van het ministe
rie van Verkeer en Waterstaat produ
ceert dezelfde tanker op de Maasvlakte 
5.000 tot 20.000 doden. Op grond van 
onder andere deze gegevens besliste de 
reqering dat bet vloeibare aardgas in 
de Eemsmond gelost moet worden. Kenne
lijk is 500-2.000 doden wel aanvaard
baar en 5.000-20.000 niet. Waar ligt 
de grens? Hoever denkt de overheid te 
kunnen gaan als het om de veiliqheid 
van de burgers gaat? 
Duidelijk is dat de overheid zeer ver 
wenst te gaan. Zij heeft het plan om 
in Nederland tenminste drie atoomcen
trales te bouwen van 1. 000 Megawatt 
elk. In een rapport van 1975 beachrij ft 
de Gezondheidsraad wat er gebeurt als 
zo'n centrale ontploft, we citeren: 
Over het aant:.al doden: "onder stabiele 
weersomstandigheden wordt een aantal 
doden berekend van 39.000 tot op een 
afstand van 48 kilometer van de 
kerncentrale." 
Over kanker: "Aantal gevallen van 
schildklierknobbels --berekend tot 
een afstand van 800 kilometer-- maxi
maal 400.00." 
~er atoombabies: "Genetische defecten 
ten hoogste 3-000 gevallen.• 



ERPELIJIB AFWIJKINGEN 

Zijn dit nog aanvaardbare ris.ieo's? De 
regering vindt van wel. 
De verzekeraars in Nederland echter 
niet. In praktisch elke opstalverzeke
ring staat dat schade veroorzaakt door 
atoomkernreacties niet of maar zeer 
gedeeltelijk wordt vergoed. In menige 
ziektekostenverzekering staat te lezen 
dat geen aanspraak kan worden gemaakt 
op vergoeding van kosten veroorzaakt 
door atoomprocessen. Wie de schade 
(al is het alleen maar die van de be
grafenisondernemer) wil verhalen op de 
eigenaar van de atoomcentrale, zal zijn 
aanvraag binnen tien jaar na het onge
val moeten indie~Vervelend is dan 
dat de lichamelijke gevolgen van bloot
stelling aan radioactiviteit zich 
meestal pas na 30 jaar of daarna open
baren. En dan hebben we het nog niet 
over de genetische afwijkingen die zich 
na vele generaties nog kunnen voordoen. 
(genetische afwijkingen zijn veranderin
gen in de erfelijke eigenschappen) 

GROOT ONGELUK 

In de rapporten waar het Energieonder
zoek Centrum Nederland zich op baseert, 
wordt uitgegaan van een groot ongeluk 
met een kerncentrale. 
Deskundigen die vóór atoomenergie zijn, 
willen ons laten geloven dat de kans op 
een dergelijk groot onge"'tal zeer klein 
is. Volgens hen is het risico net zo 
groot als het risico dat j.e door de 
bliksem getroffen zou worden. 
Misschien is het statistisch zo; als je 
het op de computer uitrekent is zo'n 
kans erq klein. Toch is het zo dat er 
elk jaar boerderijen afbranden als 
gevolq van blikseminslag. 
Maar als we een ongeluk met atoomener
gie daar dan mee willen verqe!ijken 
(dus ook een ongeluk tijdens het ver
voer en opslaq van afval), dan zijn de 
gevolgen van zo'n ongeluk niet meer 
vergelijkbaar met blikseminslag. 
De gevolgen zijn veel groter en kunnen 
voor de toekomst consequenties hebben 
die nog niet te overzien zijn. Besmet
ting van een bepaald gebied kan er bv. 
toe leiden dat dit gebied voor jaren 
o~bewoonbaar wordt. Afgezien van het 
risico en de gevolgen van een groot 
ongeluk, is er natuurlijk ook kans op 
talloz.e 'kle:inere 1 ongelukken. 

BET I RASIIUSSEN' -RAPPORT. 

Een vei'ligheidsstudie waar het Neder
landse regeringsbeleid zich in belang
rijke mate door heeft laten leiden, is 
het Amerikaanse Rasmussen Rapport. 
Professor Rasmussen van het Massachu
setts Institute of Technoloqy, een 
wereldberoemde technische hogeschool, 
kreeg in het begin van de jaren '70 
van de toenmalige Amerikaa~se Commissie 
van AtQOmenergie, oPdracht om een dege
lijke studie te maken van de risico's 
die verbonden zijn aan het gebruik van 
atoomenergie. 
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Omd~t men niet qenoeg ervaring heeft 
met atoomenergie, baseerde hij zijn 
risico-analyses op risico-berekeningen 
die gebruikt worden bij de bemande ruim
tevaart. De resultaten waren erg gerust
stellend. 
Regeringen van tal van landen stelden 
hun beleid af op de rooskleurige analy
ses van meneer Rasmussen. Ook dé Neder
landse. 
Inmiddels zijn we een paar jaar verder 
en (gelukkig) ook een beetje wijzer 
geworden. ·Het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden gaf een jaar geleden op
dracht tot een nieuw onderzoek, omdat 
men het oorspronkelijke rapport van 
Rasmussen niet meer vertrouWde. In dit 
nieuwe onderzoek kwam men tot de conclu
sie dat de resultaten die in het vorige 
rapport hadden gestaan, gebaseerd zijn 
op onvoldoende gegevens en twijfeaacb
tige statistische methoden. Ook Rasmus
sen zelf heeft toegegeven dat zijn rap
port grotere fouten bevat dan hij voor
dien zelf wilde geloven. 

WIENS BELANGEN? 

Inmiddels is het leed echter al geschied. 
Door de geruststellende voorstelling van 
zaken werden beslissingen om atoomeen
trales te bouwen gemakkelijker genomen. 
Ook in Nederl~ is al voor honderden 
miljoenen quldens in kernenergie geln
vesteerd, en het ziet er niet naar uit 
dat men spoedig tot een matiging over• 
gaat. De 'Veiligheid van de Nederlandse 
burger weeqt kennelijk minder zwaar dan 
de belangen van enkele grote industriën. 

Cateleyne Deodatus. 
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'beste herman' 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?.? ? ? ? 
? ? 
? Van verschillende kanten kregen wij te ? 
? 'horen, dàt er bij mensen de behoefte is ? 
? aan uitleg over een bepaald aspekt van ? 
? de kernenergie. ? 
? Na intensief speurwerk hebben wij dan ook ? 
? een bekend deskundige bereid gevonden in ? 
? 'Atoomalarm• een rubriek te starten, ? 
? waarin vragen van.lezers beantwoord kunnen ? 
? worden. ? 
? In de hiernaast afgedrukte foto. zal men ? 
? gemakkelijk de kernspecialist Drs.B.Daaveld ? 
? herkennen; vragen gericht aan hem ('Beste ? 
? Herman') kunnen naar de Kloosterstraat 45 ? 
? in Groningen gestuurd worden. ? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

ATOO"ILIIM 
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opwerking • 
10 mol 

EUROCHEMIC, EEN NUCLEAIRE VUILNISBAK. 

In de Belgische Kempen in het plaatsje 
Dessel bij Mol dreigt een kleine opwer
kingsfabriek, die een aantal jaren expe
rimenteel gedraaid heeft, weer opgestart 
te worden en te worden uitgebreid. 
Opwerkingsfabrieken,en dus hergebruik 
van uranium en plutonium, zijn nodig om 
van kernenergie een wat langere tijd ge
bruik te kunnen maken. Het plan om de 
installatie weer in gebruik te nemen 
vindt z'n oorzaak in het feit dat er op 
wereldschaal een enorme onderkapaciteit 
is voor de opwerking van kernafval; ver
der speelt mee dat België in de maag zit 
met de oude installatie. 

De nucleaire business omvat noq wel wat 
meer dan kerncentrales: in feite vormen 
deze slechts de top van een ijsberg. 
Maar al wat onder water steekt-de rest 
van de'spZijtstofcyoZus'- is daarom niet 
minder belangrijk. lin daarvan zijn de 
opwerkingsfabrieken, waar in feite de 
vuile was gedaan wordt, en de elektrici
teitsproducenten zijn niet weinig geluk
kig dat de publieke opinie deze noq niet 
of nauwlijks heeft ontdekt. 
Toch begint het protest tegen deze sterk 
vervuilende fabrieken meer en meer los 
te komen en in Duitsland, Frankrijk (La 
Haque) en vooral Engeland (Windscale) 
komen ze regelmatig in het nieuws. 
Opwerking werd tot voor kort niet als 
noodzakelijk gezien en er is dan ook 
weinig aandacht aan besteed op een klein 
aantal installaties na, gericht op de 
produktie van kernwapens. Nu het einde 
in zicht komt van de uraniumvoorraden en 
men wil overgaan op kweekraaktoren (Kal
kar, Malville), die plutonium als brand
stof gebruiken, wordt deze vorm van af
scheiding echter noodzakelijk. 

Hoe werkt zo'n fabriek, in grote lijnen? 
Uit afval van 'gewone' kerncentrales 

wil men het niet-verbrande uranium en 
bet gevormde plutonium zuiveren: het 
kernafval, dat in staven zit, wordt 
evt. eerst in stukken gezaagd ofwel 
direkt chemisch opqelost, in verschil
lende stappen worden nu achtereenvolgens 
splijtingsprodukten, uranium en daarna 
plutonium uit de vloeibare fase afge
scheiden. Naast uranium en plutonium 
levert dit grote hoeveelheden vast, 
vloeibaar en gasvormig afval op 1 waarin 
ook noq een klein deel van het plutonium 
is achtergebleven. 

Wat zijn de gevaren van de opwerking? 
Vergeleken met een opwerkingsfabriek is 
een kerncentrale zelfs betrekkelijk 
èchoon' : 98% van alle gaslozingen komen 
pas te voorschijn bij de zeer ingewik
kelde chemische processen die een opwer
kingsfabriek met zich meebrengt. 
Belangrijke radioaktieve stralers daarby 
zijn tritium (aan waterdamp), krypton-SS 
Jodium-129, aerosolen (dit zijn kleine 
stofdeeltjes, die met de gassen worden 
meegevoerd) en koolstof-14 (als koolzuur 
) Deze gassen worden niet of niet-vol
doende vastgehouden in de filters van de 
~abriek. Veelal is het theoretisch wel 
mogelijk, maar in de praktijk te duur! 
Voor 100.000-en jaren wordt de mensheid 
op deze manier met een aanzienlijke 
stralingsbelasting opgescheept en dat 
voor enkele tientallen jaren kernenergie. 
we zijn·hierbij nog niet toegekomen aan 
het vloeibare en vaste kernafval, dat in 
grote hoeveelheden in een opwerkingsfa
briek ontstaat. In afwachting van defi
nitieve opslag (zoutkoepels, kleilagen, 
_grani.et?) wordt dit voorlopig boven-
.. gronds opgeslagen in enorme koelbassins. 
·zol~g deze opslag nog gehandhaafd moet. 
worden, en dat kan nog wel even duren, 
is er kans op rampen zoals het uitvallen 
van de koeling, lekkages, die ook ver
oorzaakt kunnen worden door sabotageda
den. 
Tenslotte moet nog genoemd worden de 
kans op verspreiding (de zg. prolifera
tie) van ~é technologie: bij de opwer
king komt nl. plutonium vrij in een vorm 
die bruikbaar is voor de produktie van 
kernbommen. De levering van dgl. ·fabrie
ken aan landen als Pakistan en Brazilië 
die het Non-Proliferatie verdrag niet 
hebben ondertekend, geeft dan ook te 
denken. Al met al een technologie om van 
te griezelen en die we wellicht nooit 
genoeg kunnen beheersen. 
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1& opwerking in mol 

H9e zit dat nu in Mol? 
we moeten hiervoor eerst een stukje qe
schiedenis ophalen: In 1966 is een expe
rimentele opwerkinqsinstallatie, 'Euro
chemi.c qenaamd, in werkinq qenomen. Dit 
qebeurde op initiatief van de Orqanisa
tie voor Economische Samenwerkinq en 
Ontwikkelinq (OESO), een samenwerkinqs
verband van 13 landen met het doel ken
nis te verwerven op het vlak van opwer
kinq van splijtstoffen. 
Al in 1971 was de rol van 'Eurochemic' 
uitqespeeld; Frankrijk en Duitsland, de 
twee belanqrijkste partners in 'Euroche
mic' , stichtten toen samen met Enqeland 
de maatschappij 'United Reprocessors' 
(Unirep) om de toekomstiqe investerinqen 
bij de bouw van industriêle opwerkinqs
fabrieken te bundelen en zo overkapaci
teit te voorkomen. 
In 1974 werd de fabriek in Mol dan ook 
qesloten aanqezien het met z'n kleine 
kapaciteit (60 ton/jaar) nooit in staat 
zou zijn kommercieel te qaan werken. De 
vraaq was toen wat men er nu mee moest 
qaan beqinnen. Sluitinq en afbraak is 
een ontzetténd dure zaak (de hele fa
briek is radioaktief besmet!> , die 
vooral door Belqiê qedraqen moest wor
den (Nederland was er via een zq. 'uit
qanqsticket • al eniqe jaren daarvoor 
tussenuit qeknepen). Daarom is het idee 
ontstaan bij de Belqische reqerinq ( 
lees: elektriciteitsproducenten) om de 
fabriék over te nemen en voor eiqen be
hoefte te qaan qebruiken. Momenteel is 
namelijk op wereldschaal een onderkapa
citeit in opwerkinq, doordat de fabrie
ken slecht draaien (onqelukken) en ook 
sterk vertraaqd van de qrond komen. 
Noq een arqument voor het weer in qe
bruik nemen van de fabriek is dat Bel
qiê dan, naast enkele qrote landen, 
beschikt over een opwerkinqsfabriek, 
over plutonium en over de qeavanceerde 
technoloqie. 
De fabriek in Mol (nu voldoende voor 2 
kerncentrales van 1000MNe; ter verqe
lijkinq : Borssele is 480MWe/jaar) zal 
dan eerdaaqs moeten worden uitqebreid, 
als er in Belqiê meer kerncentrales in 
bedrijf komen. Economisch qezien zal 
'Eurochemic' nooit rendabel zijn ver:qe
leken met dé qrote buitenlandse instal
laties (La Haque, Windscale). 



Eind 1977 heeft de Raad van Beheer van 
'Eurochemic' zich akkoord verklaard met 
het verkopen van de fabriek aan Belgiê. 
De officiële beslissing kan echter pas 
genomen worden nadat het parlement er 
zich in een openbaar debat over heeft 
uitgesproken. 
Hopelijk komt de diskussie over atoom
energie en wat daarmee samenhangt zo 
langzaamaan eens op gang. Al veel te 
lang wordt het publiek afzijdig gehou
den en geeft de overheid de elektrici
teitsproducenten vrij spel in hun pro
motiekampanjes. Mogen we hopen dat de 
Belgische parlementairen, die de knoop 
moeten doorhakken, de moeite doen om 
zich van deze zaak op de hoogte te 
stellen? 

Hans Muiierman 
Uit: euroahemia:een nucleair-e vuilbak 
te dessel? , een uitgave van de plaat
selijke aktiegr-oep. 

* 

iüeer- een veilige kemaentraZe, 

energiebesparing 
"Gebruik energie met mate, een mateloos 
goed idee", een advies dat tegenwoordig 
overal in de gemeente Gasselte staat te 
lezen. 
De energie besparingsaktie, nu meer dan 
een jaar gaande, is gestart naar aanlei
ding van het voornemen van de regering 
om ook in Gasselte proefboringen voor 
atoomafvalopslag te verrichten. 
Onderdeel van de aktie is het op grote 
schaal laten isoleren van de woningen. 
Alle huurwoningen (400) worden nu geïso
leerd, dankzij oa de inspanningen van 
gemeente en gasbedrijf. 
Voor de diverse huurwoningen heeft de· 
gemeente eerst offertes door isolatie
bedrijven laten uitbrengen, waarna zo 
mogelijk spouwmuur- en dakisolatie 
volgde en het inzetten van dubbel glas. 

Door het feit dat Gasselte een demon
stratie projekt is geworden, zijn de 
prijzen extra laag gehouden. 
De bewoners betalen elke maand 12.50 
tot 17.50 meer huur vanwege de isolatie, 
maar dit wordt ruimschoots gekompenseerd 
door de verlaging van de gasnota met 
gemiddeld f1B.- per maand. De

3
bereikte 

besparing is gemiddeld + B50m gas per 
jaar, dwz ca. 20 tot 25t van het gasver
bruik! 
Onder de bewoners van koopwoningen is 
eveneens een isolatie kampaqne gehouden. 
Daar zijn tot nu toe 200 van de 1100 
woningen geisoleerd, een resultaat dat 
achterblijft bij het resultaat bij de 
huurwoningen, zodat hier een vervolg
aktie zal plaatsvinden. 
Meer informatie over isolatie resultaten 
en andere energiebesparingsakties in 
Gasselte: gemeentehuis Gasselte, 
05999-2345. 
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maaP zou je wilZen dat je eigen zus ernaast woondB? 
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Reactor in 
K.arlsruhe 

uo\'4W", 

was lek ''T), 

Van onze correspendent 
BONN - De liberale afgevaàrdil• 

de Fried~ich Hölscher heeft gisteren 
ill.Bonn gewaarschuwd ·voor de snel:
le·kweekreaetor. Hij verklaar ... dat 
er zich in de kleine experhnentêh! 
sneUe-kweekreactor in bet Ceat..._ 
voor Kernonderzoek in Karlsnalle 
.,ernstige storingen" hèbbe~ v'èe.._e.. 
daan, die de deskundigen in Kal'b· 
ruhe nog in de hand hebben kunaen 
houden. De FDP-afgevaaHircJe. 
vreest eehter, dat als zich straks hl 
Kalkar dergelijke storingen voor
doen deze niet meer onder controle 
"&"ehouden kunnen worden. 

HöJscher, die een tegenstander v11n 
de snaile-kweekreac~or is en·die zich 
in december samen met. vijf ~deXj 
FD~-áfgevaardigd~n bJl het .besluit 
in het. parlement over de yerde.re. 
bouw van Kalkar van stemming ont· 
hield, .heeft gisteren: verklaard, dat>· 
uit··de experim,Rtele 'ir;tstat,tatie ;iri· 
Karlsruhe .,snelle hetrtronen"' · cmt. 
snappen. Hij heeft thans)n het parle
ment · ëen aantal vragen gesteld,' 
waarin· hij van de bondsregering. wil 
weten iJl zij op. de .boogte .is va:n (\eze 
storingen en of in decer'l)ber de .~Çn,lè
re bouw vari de snelJe.kweekr~j!cl.Or 
niet anders beoordeeld had ·moèten 
worden_a.s tijdig. beken.d .was g~eest 
"welke. risico's. en moeilijkheden 
reeds bij de ontwikkeling van de·ex-' 
perimentele reactor in KarlsrUhe ~ijn 

·opgetreden". 

[ kranien] 
• Inwonets van Brabantse gemëëitep 

hebben· zich verenigd in een acti.~ 
tegen· bet Weder opstartefi van een 
opwerld,ngsfabriek . in . Mol. · .Daar 
wordt :~~atlio-actief gewerkt. + ' 

Plan kemc:entrule 
gaat niet door 

De regering van. de WestduitflE'l 
àel!$taat Baarland heeft haar plan·. 
nen voor de. bouw van een kern· 
centrale OPiegeven, zo heeft premier 
Frans JOMf lloe4er meege.deeld. De 
Saarlandee' l'elet'ÛII wil wel haar 
plan voor tte toepassing van ela hoae· 
temperatuttn.-eaetor voor de ver
vaardigiq v• casvormige en. vloei
bare branda&Oftea uit kolen -.it'IOereu. 
aldus....-. De SPD-epPfOide heeft 
erop a~• eea ·~affr• 
giep ......... te-.J'-·· . 

Dodewaard wil 
IS ó \lo~,.'\ \A. f' 

ad"ieA 1,01, 

over straling 
. Cfil'"~~U~f:llllt 

-tJJ~!: 
Dè~~Uilll' voor de Volks

l'fltl:mHUIIIMI!cl lil Geldel'!liru Nlttlfte-
re'fl'l\8Cd ol hij :rilden det tot 

~over de tev&lren vaa de 
doer a kenwrperpe-t:enti'Ale ia _ 
Dodewaard veroo1~û~ 8traHoc• 
Ook vnqt bit Dodewaartàe po 
aeeMelileltuur of de hlsP1'eteur een 
endf111'11411ek oader dtl bevo!kia&;' van 
DoMwaard zmv~l "'{)ht~ 

De brief ·van de gemeenteraad' 
werd ingegeven door berichten uit 
het buitenland, met nar:ile uit West
:Duitsland en de Verenigde Staten. 
over schadelijke gevolgen op lange 
termijJ:t, mogelijk veroorzaakt door. 

1 langdurige blootstelling aan !age, tot 
r· nu toe voor ongevaal."lijk gehouden 

I 
stralingdoses. Volgens buitenlandse 

1 meldingen, die overigens nog niet 
, leidden tot publikatie. van onder

.1 zoekresultaten in wetenseha.ppelijke 
tijdscmiften, zou blootstelling <.an 

I lage strltlmgsdollés kunnen leiden tot 
een ·verhoogd percentage leukemie
gevallen; 

Tsjechoslowaakse 
kerncentrale defect 

N'edersaksen \Veigert 
di • f . ~ . l IJRC ra oaetie · afll~t· .. ~1 ...... 

WENEN, 29 nov.- Bij de eni
ge kerncentrale in Tsjechoslo~ 
wakije, in Jasloske Bohunîce 
hebben zich tot dusverre twee 
ernstige ongelukken voorge
dáan. De fabriek is momenteel. 
buiten werking gesteld vanwege 
een defect aan de reactor, aldus 
is gisteren in Wenen bericht 
·doo.r Tsjechoslowaakse emi
gl,'anten. 

JIA.Ii'NOvu!'lwQI.II'EN.. ~ ~j)>~~"Î!!I§!:f:S>. • ~- :r 
tóe''·hebben 'geleid dat 'eea be~ Bt>Ti'EL. 5 Jan.- Sinds 1 Ja- wachtbag un ,'~:lil! definitrevE>' 
paalde hoeveelheid'. r~<U~çtief Duari ligt doe opslag var. nd!o.- opl0111iq. 

De ongelukken bij de kern
centrale zijn aan het licht ge
bracht door de Tsjechoslowaak
se beweging voor de mensen
rechten Charta '77 in een docu
ment. dat is samengesteld door 
deskundigen op het gebied van 
kernenergie. 

Volgens het document Zijn m 
januari 1976 twee arbeiders bij 
de kerncentrale om het leven 
~ekomen bij de ontsnapping van 
radioactief gas. 

In februari 1977 zou nalatig
hf'id t-n een te(·hnischt- fout t>r-

materiaal in een beek ~ht actief afvalmateriaal in de 
kwami aldus het document.. . . :IOU&mijn AIISe 2 ill de omge-

Naderhànd Z®- de ~~~n~ vblg vUl Wolfenbüüel sUt De 
trale van~* een ernstig de~t v~ nn de delllls~ai 

· a~n de reactor buiten werkin• Nedenaaen '-u de Wes&· 
zon gestè\d. "Ret zo~, heJ, een• · 
voudigste zijn om de centrale af dultae OVflrheld om biJ wiJe 
tè breken''; zegt het Charta-do· van proef iu de SG1ItDûJn n
cument, (AP) d.i«mdief afvalmaterill.a! op te 

slaall Is per eind ms a!gel@~ 
pen en de bolldll"epring heef& 
901 geen uxnrraac woor eett 
t'lleuwe vercwmJog mge
:i.Uend. 

Tachtig werkn~men: treff~lil 
momenteel .. voorbereldllngen 
·~oor tcekomatice epslag. Di
i'edeul' E&oo A!ltl'eeld vu het 
proef~ la,eet• {ti pwaar
IICbtniril dat ~ mate~ 
riaal slecllOif seclurentie «;en 

.periode van maxi•••• Hn 
jaar bulien de ~ kan 

De, regeriu,; vm ..,. ded·· · 
staat Nede:rsa~ b.!éft öD• 

derlussen la'&en w~tell dà' zij 
sl~hts een nieuwe V~I"Pn• 
nlllg zal venJI!'ekkeu · als de 
a&aatsmat\tiehappij veor op
sla& va11 radloaetld materiaal 
het. bewljl! levert ckt..Se opge
slaf;eu afvalstoffc>..D weet uit 
ck woutlagen kunne~t worden. 
ve!"W'',Jde:M. lf:innodl~n · èb& 
Nedersa~sen dst '1'001' ·opitla& 
v:m radio<'\~Uet :rmat~riaal op 
!rljD. pon.dgeMed, ~Jeibl. &is he& 
cm ecu proef gat;;e. een piaa 
~t wor,~en vutgesteld tlat 
m o· ... ~rle,~ ~~ ·~. bi.IJt',Ct\ft la 
~;~~1d. lle 'liiiiUiitheW' vu 
de bru-;er .Is bf!l~jker dtUl 
au~ mulen~ o·.-~nveliDcen. zo 
vindt Ned~~aben. · ________________________________ .... .., ___ !;.lRii'iiii!."ISMI'II"if'&fWII!lMIDUólilll\fliö~ ......... nt ... 'T_ö" __ _ 



reaktie 

Bedankt voor jullie blaadje Atoomalarm. 
Jullie vroegen om reakties en kritiek en 
daarom zit ik hier nu te tikken. 
Ik vind dat het er prettig uitz~et (had 
liever een iets treuriger voorplaat ge
zien), de inhoud lijkt me goed. 
Nu wat kritiek: De stukjes noden niet 
erg tot lezen. Ik besef dat het ontwer
pen en uitvoeren van een beetje pittige 
en overzichtige lay-out niet ieders werk 
is en veel tijd kan kosten, maar het is 
wel erg effektief. 
Misschien kunnen jullie er iemand voor 
vinden. 
Welke groep mensen willen jullie trou
wens bereiken? Bet lijkt me dat dit al
leen gelezen wordt door mensen die al 
behoorlijk ge!nteressseerd en gemoti
veerd zijn. Was dat ook de bedoeling? 
zo dat was het, ik kijk uit naar de 
volgende. 

aateteyne deodatus~ ho~ePaijl. 

MARTINIKOERIER IN HET ROOD 
Voor wie in Groningen op de hoogte wil blijven 
van, of betrokken is bij het aktiegebeuren, bestaat 

·al enige jaren de MARTINIKOERIER, informatiekrant 
voor en door aktiegroepen, buurtkomttees ea. 
Iedereen die geïnteresseerd is, zou zich moeten 
abonnere; op dit maandblad omdat we anders in de 
rode cijlers dreigen te komen. 
Lees in het januarinummer oa- over 'Binnenstad-oost 
en de schouwburg', de nieuwe opzet van de rechtswinkel, 
het einde van het Gronings Spelcentrum, en de 
nieuwe muurkrant KAKAU. 
Voor slechts vijf gulden krijgt U een proefabonnement 
voor de eerstvolgende vijf nummers. 
Een jaarabonnement kost een tientje. 
Overmaken op giro 3715604 tnv Stichting f!artini Aktie 
(Postbus 1261) te Groningen. 

' . 

sater 

Kernreacties 
ltotopen "'J nterdag i~ de titel van 

.cl#; ov,et de hele linie g.O«l OlltVáftgen 
~t•lli\\1. \Jan ..... ··tgroq,. Sater. 
~:at,alat •ove,.. met de poep 
~Yell werd lOOt Roelof den 
~man en peJiueerd door PeliDI' 
de ..... JUt over zes in&enieur'$ die 
.."...m zijn in ,;en loerncentrtte. 
~.._. feeM- ..,tent 8Iftdat er 
e.n ramp is voer"omen en de 1tt 
.~ailfu btrisea ~ pablic:üeit •· 
~· zija. Op de zaterda& na ~t 
~ blijkelt er nogal wat wrsc:blten
de inzichten over de in&enieur'$ te 
~ft en een v•n de zes is . wes. 
Ht•Mr 1fQeit bij de aclltcttttij\·m 
de attg1( dat hij alsnog aan het praten 
teslaaen is. 
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20 EEN STRALENDE TOEKOMST!! 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Dat moet VVD-minister Van Aardenne van ekonomisch zaken gedacht 
hebben toen hij het Drentse en Groningse zout aanwees voor de opslag 
van radio-aktief afval uit de kerncentrales in Nederland en Belgit. 

En inderdaad, de gevaren van de opslag van atoomafval in zout
lagen zijn bekend. Dat weet Van Aardenne ook, en niet voor niets 
probeert hij de bezwaren en de kritiek mêt het afval zo snel 
mogelijk onder de grond te stoppen. Zout erover. 

"Eerst boren, dan praten", zo luidt zijn parool. 

Maar wat weten wij er eigenlijk van? We hebben er toch geen 
verstand van? 
Maar als we geen verstand hebben van kernenergie, hoe weten we dan 
wel zeker dat we kernenergie nodig hebben? Omdat de energie opraakt 
soms? Wie beweert dat eigenlijk? 45% van de energie wordt verbruikt 
door de industrie. En industrie hebben we nodig nietwaar? 

Maar hebben we ons wel eens afgevraagd wat er dan allemaal zonodig 
geproduceerd moet worden? Hoeveel onzin is er niet te koop in deze 
wereld, en toch niet voor niets van vaak zo slechte kwaliteit? 

Als je voor winst . produceert dan heb je wel energie nodig, ja. 

Maar als we ècht zuinig zouden zijn met energie, en autoos zouden 
maken die bv niet na 3 jaar weer kapot gaan, maar pas na 30 jaar of zo, 
dan hadden we ook 10x zo weinig energie daarvoor nodig. Ga-zo-maar-door. 

Trouwens de zon en de wind zijn er ook altijd nog. Maar om dat 
te onderzoeken is geen geld. Daar niet voor, nee. 

Maar voor ,de ontwikkeling van kernenergie is wel geld, ontzettend 
veel geld. Want met kernenergie kun je ook goed geld verdienen, hoe 
gevaarlijk het ook is. En met kernwapens kun je goed mensen doden, hoe 
immoreel het ook is. Maar dá4rover bekommert Van Aardenne zich niet, en 
ook niet over de gevaren van de opslag voor de groningse en drentse 
bevolking. Minister Wiegel durft zelfs te zeggen dat hij het helemaal 
niet nodig vindt dat "jan en alleman zich met kernenergie bemoeien". 
We mogen dus niet eens over onze eigen toekomst beslissen! Demokratie 
heet dat. 

Waarom laten we ons nog langer om de tuin leiden? 
stop de kernbewapening; stop de onzinnige massaproduktiel stop de 
kernenergie, dan hebben we ook geen afval!! · 
Is dat geen goed idee? 

HET GRONINGS STRAATTHEATER. 



boeken/brochures 
Voor degene, die over kernenergie wil gaan lezen in een wat breder 
verband of zich in een bepaald aspekt wil verdiepen, is zo langza .. aan 
een grote hoeveelheid materiaal voorhanden. 
Hier volgt een willekeurige greep eruit, met de manier waarop je het 
kunt bestellen. 

o Energie, dat zijn w~j, een 4-jaarlijkse uitgave van de SSK, 
een abonnement heb je door 17.50 te storten op giro 2946163 tnv. penn.SSK. 

o Wetenschap en Samenleving nr. 7 van oktober '78, speciaal gewijd aan 
de proefboringen (W&S .is èen maandelijkse uitgave van het Verbond van 
Wetenschappelijke 0]\qerzoekers); te bestellen door 16.70 te storten 
op giro 22321 tnv vwo, Utrecht ovv. Afvalnummer W&S. 

oDe Atoomstaat door (futuroloog) Prof.Robert Jungk (Uitg.Elsevier), 
een zeer aan te bevelen boek, over de terreur van de technologiese 
vooruitgang. Bij de boekhandel en kost 116.90. 

o Kernenergie, de kerken een zorg, volgens de samenstellers (Raad van Klrken) 
van dit recente rapport 'een bijdrage tot een zorgvuldige diskussie'; 
geeft allerlei argumenten voor en tegen kernenergie. Binnen 2 dagen thuis 
door 15.00 te storten op giro 42618 tnv Centrale voor Vormingswerk, 
Driebergen ovv de titel. 

o Opwerking van Kernafval door Klarisse Nienhuys, bestellen door 112.
over te maken op giro 102000 van Ver. Milieudefensie, Amsterdam. 

o NOS-brochure over kernenergie nav. televisie programma '77 
Behandeld de verschillende energiebronnen, bestellen door 14.00 te 
storten op giro 9955 tnv NOS-~. 

o Europese aanzetten tot een ·gemeenschappelijk energiebeleid, de titel zegt 
het al. De map kost 15.00 en is te bestellen bij het Studiecentrum voor 
Vredesvraagstukken, Van Schaeek Matbonsingel 4, Nijmegen. 

o Aardgas, o~ie, kernenergie en de staat, Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie 2 jaargang nr.1. Leest niet gemakkelijk, maar laat op fraaie 
wijze zien op wat voor een verbluffende manier de industrie en de 
staat verweven zijn. Te bestellen door 110.00 over te maken op giro 2069977 
tnv. SUA, Amsterdam. 

ADRESSEN: e 
o Landelijk Enerqie Komitee (LEK), 2 Weteringplantsoen 9, A'dam, 020-221363. 
o Landelijke Stroomgroep Stop Kernenergie, Oudegracht 42, Utrecht, 030-314314. 
o Energie Komitee Drente, Albert Verstallen, Moezelstraat 10, Assen, 05920-51301. 

en de volgende ATOOMALARMgroepen: 
o Alteveer, Steef van Duin, Grootstukkenweg 8, A. , 05991-1620. 
o Baflo, Ineke Visser, Willem de Zwijgerstraat 1, B., 05950-2515. 
o Borger, Berend Mensing, Rozendael 117, B., 05998-4274. 
o Den Andel, 
o Eext, Gritinus Harms, Keukenhof 28, E. , 05926-1639. 
o iZI:nge, Meindert Krijnsen, Wierdeweg 17, E. , 05941-422. 
o Gasselte, Wout Willemsen, Berkenlaan 6, G., 05999-4768. 
o Groningen, Allard ten Dam, Fiveistraat 29A, G., 050-137313. 
o Hornhuizen, Anja Schrek, Tammingastraat 65; H., ---
o Kloosterburen, Grê Stiekema, Tacostraat 5, K., 05958-769. 
o Sauwerd, Jan Horst, Goudenregenplein 4, s., 05909-510. 
o Stadskanaal, Martha Vos, Fivelingolaan 22, s., 05990-3977. 
o Schoomloo, Lucas Koops, De Pol 2, s. 
o Pieterburen, Mien Tulp, Hoofdstraat 32, P., 05952-357. 
o Uithuizen, Gert Middeljans, Ripperdadrift 44, u., 05~53-2471. 
o Ulrum, Cateleyne De~tus, Hoofdstraat 50, Houwerzijl, -1-

o Veendam, Mark Witteveen, Elzenlaan 9, Meeden (Gr.), 05987-18329. 
o Warffum, Marian Leenarts, Oostervalge 36, w., 05950-2440. 
o Winsum, Mieke Hofstra,Oosterstraat 42, w., 05951-1788. 
o Zuidwolde (Dr), Hans Valkenhoff, Hoogeveenseweg 5, z., 05287-4768. 
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