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Kernsplijtingsreactoren leveren
in enkele landen reeds een niet
te .erwaarlozen bijd rage tot de
energ le.oorzlening. Toch is de
toekomst van de kernspli j ting
nog erg onzeker. Steeds meer
mensen. waaronder bekende
kernfysici. komen tot de over
tu iging dat de toepass ing van
kernenergie onaanvaardbare
gevaren voor de mensheid In
zich bergt. Wat kernenergie
betrelt. verlrouwen deze verent
rusten slechts op één reactor.
een kernfusiereactor van reus
achtige afmetingen die zich op
veilige afstand van ons bevindt;
de zon.

Elektrische
centrales

ONAFHANKELIJK KRITISCH IREDAKTIE
TIJDSCHRIFT OVER KERNENERGIE ADRES :W.A.SCHOLTENSTR. 11 0

EN DE GEVOLGEN ERVAN GRONINGEN
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NIEUW NIEUW BESTE MENSEN NEEM EEN
ABONNEMENT

ATOOMALARM 2e j.g. nr.1
1 februari 1980

Dit nummer is een presenta
tienummer van Atoomalarm
'·rrieuwe stijl'. Als alles een
9èetje meezit, en waarom zou
het niet, brengen we dit jaar
zes nummers uit. Nummer 2 zal
omstreeks 1 april verschijnen.

Vaste rubrieken worden: reak
ties van lezers, AAP-groep
stelt zich voor, recensie (s)
en kernlijn (korte stukjes uit
kranten en tijdschriften).
Voor deze kernlijn wordt met
name gebruik gemaakt van de
ECN-knipselkrant. Knippers en
knipsels van regionale kranten
kunnen wij echter goed gebrui
ken.
Regelmatig terugkerende onder
delen zijn: (Brede) Maatschap
pelijke Discussie, proefbo
ringen en intervieuws.
Reakties van lezers zijn van
harte welkom. Ook artikelen en
bijvoorbeeld goede foto's
kunnen ingezonden worden. Over
plaatsing beslist echter de
redaktie. Overleg is altijd
mogelijk.

Kopij voor nummer 2 moet ui
terlijk binnen zijn op 10
maart 1980.

Voor de inhoud van een niet
redaktioneel artikel is de
schrijver verantwoordelijk.

COLOFON
Redaktie.

Jan Brinks, W.A. Scholtenstr.
11a, Groningen.
Wouter Dijk, Nieuwe Weq 28b,
Groningen, tel.: 128727
Jurjen Heegstra, Rolde.
Hans van de Veen, Groningen.
Barry Zuiderveld, Gasselter
nijveenschemond.
qene Zwittink, Gasteren.

~

Provinciaal Welzijnsburo,
Groningen.

KERNWN _

Financial Timesl 13 dec. 1979
Volgens een Chinees regerings
wetenschapper moet de Volks
~epubliek China onmiddelijk
J;>e9ipnen kernenerCJie als pro
~Ue~~~ve energiebron te ge
b:r:·uikê'h.

2

Deze twee woorden waren ook
het begin van het redaktioneel
artikel in Atoomalarm 1 van
januari 1979. Nu, ruim een
jaar later, is Atoomalarm ge
heel vernieuwd. Het is niet
langer een blad van de AAPSG
(Alarmgroep Atoom Plannen Stad
Groningen), maar een onafhan
kelijk tijdschrift over kern
energie, dat zich voorna~elijk

richt op de provincies Gro
ningen en Drente. Atoomalarm
zal ook gaan fungeren als een
soort spreekbuis voor de kern
energiewerkgroepen (met name
AAP-groepen) in Drente en Gro
ningen.

Het doel dat de redaktie van
Atoomalarm zich met het blad
stelt is het verstrekken van
informatie over kernenergie,
om de lezers de gelegenheid te
geven zelf een oordeel te vor
men over het al dan niet aan
vaardbaar zijn van kernener
gie, waarbij de redaktie zich
bewust is van de beperking die
zij heeft ten opzichte van het
verstrekken van objectieve in
formatie, doordat zij zelf al
een afwijzend standpunt heeft
ingenomen.

Een hele mond vol, deze doel
stelling, maar het volgende,
weer uit het redaktioneel van
Atoomalarm 1, 1979, is ook
voor Atoomalarm 'n~euwe stijl'
zeer goed van toepassing. "We
willen proberen hiermee
(Atoomalarm) de diskussie over
kernenergie onder de bevolking
van het Noorden te stimuleren
en onder meer mensen op gang
te brengen. We. vinden dat er
aan de voorlichting over deze
zaken nog wel het ~~n en ander
mankeert en hieraan willen we
met deze krant wat gaan doen."
Door het verstrekken van in
formatie over kernenergie,
fungeert Atoornalarm automa
tisch in het kader van de
maatschappelijke discussie
over kernenergie. Dit staat
los van het feit of de AAP
groepen al dan niet aan de
officiële Maatschappelijke
Discussie van de Ned~Hiandse

overheid zullen meedoen.

Jan Brinks

Wij bevelen iedereen aan een
abonnement te nemen op Atoom
alarm, vooral ook, omdat van
de volgende nummers waar
schijnlijk veel minder exem
plaren in de losse verkoop te
krijgen zullen zijn. Vul de
bon in op de achterpagina en/
of de enquête op de achter
zijde van de bon.

Zonder bon abonneeworden kan
ook. Maak f10,50 (als dit
nummer toegezonden is) of
f8,75 (als dit nummer al be
taald is) over op giro 4454100
van tijdschrift Atoomalarm,
W.A. Scholtenstraat 11a,
Groningen,
onder vermelding van (nieuwe)
abonnee.

Extra exemplaren van deze
Atoomalarm zijn verkrijgbaar
bij de personen die op de
adreslijst in dit blad staan,
of bij dè boekhandel.
Tien of meer exemplaren van
dit nummer zijn te bestellen
door het gewenste aantal maal
f1,50 over te maken op boven-

t staande girorekening. Vijftig
of meer exemplaren zijn te
krijgen (indien voorradig)
tegen gereduceerde prijs !
f1,25.

INHa.DSOPGAVE
pag.

Redaktioneel 2
Gaat de BMD misbruikt wo~
den? 4
Atoomafval is moeilijk te
verteren 5
Boeken
Intervieuw met Sande~Doeve 8
Kettingaktie tegen atoomre-
aktie 10
Beter nu aktief, dan morgen
radioaktief 12
Over kernenergie en haar
ontwikkeling 12
Boortoren in Schoonebeek 16
AAP-Anloo grijpt in bij
grondwateronderzoek 17
Van Aardenne 'legt zich vast 19

KERNUJN _
de Volksk1'ant l 15 dec. 197B
Het Franse aluminiumbedrijf
Peginey bij Vlissingen is een
gigantische stroomafnemer.
Het krijgt zijn stroom van de
kerncentrale te Borssele,
echter voor een prijs die ver
onder de kostprijs van nucle
aire energie ligt. Het ver
schil moet door de Nederlandse
stroom- en belastingbetaler
opgebracht worden.
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IATOOM
ALARM

Linus Voestbiel

uit Roet 1. april 1979

riek laand
an ofval van atomen,
een zore laandschup
mit stroalen vol gevoar.

zul 't zo wedden:
mit vliegtuug of raket
hen kieken
naor een hunebed?

Meer informatie over de Maat
schappelijke Discussie (kri
tiek op de Opzetnota) is onder
andere te vinden in de vorige
Atoomalarm en uitgebreider in
het informatieblad Energie
diskussie. Dit laatste blad,
waarvan nu drie nummers zijn
verschenen, en dat onregelma
tig uitkomt, is een uitgave
van de Initiatiefgroep Ener
giediscussie. Het redaktie
adres is: Singel 311, Amster
dam, tel. 020-245265. I
In de provincie Groningen I
functioneert onder de hoede ,I

van de Stichting Milieufedera
tie Groningen (St. walburgstr. I
4, Groningen) een werkgroep I
"Brede Maatschappelijke Dis- I
cussie over het (kern) energie- I

beleid". Waarschijnlijk komt _I
in de volgende Atoomalarm een
artikel van iemand uit deze ~
werkgroep.
KERNUJN _

ZUL'T ZO WaDDEN?

BMD IN DE
TWEEDE KAMER

Op 4 februari vergadert de
Vaste Tweede Kamercommissie
voor Kernenergie, in aan
wezigheid van minister Van
Aardenne. Dan zal blijken hoe
de kaarten geschud zijn bij de
verschillende politieke par
tijen. Er wordt gesproken over
de Opzetnota van de Maatschap
pelijke Discussie. Ook over de
proefboringen, die destijds
waren opgeschort, wordt dan,
in het kader van de BMD, ge
sproken. 4 februari kan nog
niets worden beslist, dat ge
beurt later in de Kamer. Maar
wel komen standpunten en mo
ties naar voren, waarbij, als
gewoonlijk, het standpunt van
het CDA van groot belang zal
zijn.

Blta 26. 24 dea.1979

In de buurt van het Belgische
kernenergiecentrum te Mol
wordt radioaktiviteit gecon
stateerd in de eieren van
eenden (die daar gefokt
worden) •

Allard ten Dam,
Fivelstr. 29a,
Groningen,
tel. 050-137313

Werkgroep Kernenergie
Stadskanaal
Jan en Marijke Wijer,
Brinkstr. 24,
Musselkanaal,
tel. 05990-13955

Martin Lambers
Julianalaan 20,
Schoonebeek,
tel. 05243-1864

Rolder Overleggroep
Atoomenergie,
Pim Novarraz,
Amen nr. 65,
tel. 05920-79376

AAP - Emmen,
Joop Markerink,
Balingerbrink 260,
Emmen,
tel. 05910-13725

AAP - Zuidwolde (Dr),
Hans Valkenhoff,
Steenderkamp 31,
Zuidwolde (Dr)

AAP - Stad Groningen
Jan Brinks,
W.A. Scholtenstr. 11a,
Groningen

AAP - Anloo,
Oene Zwittink,
De Hoek 14,
Gasteren,
tel. 05923-473

AAP - Borger - Gasselte,
Harry Zuiderveld,
Noordzijde 135,
Gasselternijveenschemond,
tel. 05990-12931

Gré Stiekema,
Tacostr. 5,
Kloosterburen,
tel.05958-769

Jan Piet van der Weele,
Valgeweg 6,
Feerwerd,
tel. 05941-428

KONTAKT PERSONEN

vaste BAN-verslaggever,

overige personen

(voorlopige) kontaktperso
nen van AAP-groepen.

Personen die losse exempla
ren van deze Atoomalarm in
huis hebben.
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GAAT DE BREDE
MAATSCHAPPELIJKE

DISKUSSIE MISBRUIKT

Wij zijn natuurlijk v66r een
diskussie over kernenergie •
Dáárom geven we dit blad uit.
T6ch hebben we nogal wat kri
tiek op de plannen Van de re
gering, omdat we bang zijn dat
andere meningen dan die van
het kabinet geen eerlijke kans
zullen krijgen. Dat denken we,
omdat de regering niet wil
praten over het sluiten van de
twee kerncentrales die we al
hebben; omdat de mening van
het kabinet niet behandeld
wordt als één van de vele,
maar hét uitgangspunt van de
diskussie vormt. En omdat de
mensen die er anders over den
ken maar weining tijd en geld
krijgen om hun theorieën te
onderzoeken en hun mening te
verspreiden. Dit in tegenstel
ling tot de regering. Boven
dien vinden we het verdacht
dat het kabinet niet zegt hoe
het resultaat van de diskussie
precies bepaalt gaat worden en
dat niet vaststaat dat de uit
slag invloed op het energiebe
leid van de overheid zal heb
ben. Als we daar dan nog bij
voegen dat minister Van Aar
denne op zes oktober letter
lijk heeft gezegd dat het doel
van de diskussie is de onge
rustheid over kernenergie weg
te nemen, dan vragen we ons
toch wel af of de organisatie
objektief is. De kans is groot
dat de diskussie gebruikt gaat
worden om kernenergie er door
te drukken. Maar dat zullen we
nooit goedvinden.

WORDEN?
KRITIEK

BESUSSING

nota. Ook andere meningen kun
nen dan ingestuurd worden.
Uiteindelijk levert dat een
rapport op, waarin de versch
illende meningen staan en waar
in de stuurgroep aangeeft waar
over de eigenlijke diskussie
precies moet gaan.

Het tweede deel van de BMO, de
echte discussiefase, start met
het verspreiden van ~en samen
vatting van dit rapport en van
andere informatie. De stuur
groep organiseert daarna dis
kussiebijeenkomsten waaraan
iedereen mee kan doen. Ook al
lerlei verenigingen, scholen,
etc. kunnen zelf een diskussie
organiseren en het resutaat
naar Den Haag sturen. In de
kranten, op de radio en de TV
zal veel te lezen, te horen en
te zien zijn over kernenergie.
De uitkomsten van al deze dis
kussies worden door de stuur
groep verzameld en beoordeeld.
U raadt het al: er komt weer
een rapport waarin de stuur
groep de uitslag bepaalt.

Hierna komt er een regerings
voorstel over het al dan niet
bouwen van drie nieuwe kern
centrales in ons land. Uitein
delijk neemt het parlement
hierover een beslissing. Zowel
kabinet als parlement hoeven
zich niet aan de uitslag van
de BMD te houden.

namens de redaktie
Oene Zwittink
Jan Brinks

OPZET

Het kabinet heeft in een nota,
de opzetnota, gezegd hoe ze de
diskussie wil organiseren.
Deze gaat uit twee stukken van
ieder een jaar bestaan: de in
formatief ase en de echte dis
kussiefase. De informatiefase
begint in september 1980. Dan
worden op grote schaal samen
vattingen verspreid van de en
ergienota van de regering. In
deze nota staat de mening van
de regering over de energie
problematiek. De stuurgroep
verzamelt, onderzoekt en be
oordeelt de reakties op deze

Aan de brede maatschappelijke
diskussie(afgekort BMD) kun
nen allerlei groepen en orga
nisaties meedoen. Van de plat
telandsvrouwen tot de vakbond.
Behal~e als lid van een groep,
kunt U ook als persoon deel
nemen. De leiding van de dis
kussie komt te liggen bij drie
mensen, de stuurgroep.

In 1978 kondigde minister Van
Aardenne aan dat hij van olan
was een zgn. brede maatschap-

-pelijke discussie te organise
ren over kernenergie. Deze be

.gint omstreeks september '80.
• Maar hoe moet je je dat nou

voorstellen, een maatschappe
·lijke discussie? Met z'n allen
.in een grote zaal gaan zitten
.discussiëren zal niet veel op- I

leveren. Dat is dan ook niet
·de bedoeling.

KERNLUN _

de VoLkskrant .. 7 dec. 1979

In West-Duitsland heeft het

congres van de SPD (grootste)
regeringspartij) 'ja' gezegd
tegen de beperkte uitbouw van
kernenergie. In aanbouw zijnde
centrales mogen in gebruik
worden genomen wanneer er vol
doende tussentijdse opslag
plaatsen voor het radioactief

afval zijn en wanneer men be
gonnen is met de bouw van een
veilige definitieve opslag. In
principe (alles volgens het
SPD-congres) moet het ook mo
gelijk zijn om met de bouw van
nieuwe kerncentrales te begin
nen.
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·Zolang er kerncentrales ziJn,
is er radio-actief afval. En
het kernafval heeft een langer
leven dan de kerncentrale zelf
De kerncentrale Dodewaard
draait nu bijna 11 jaar. Bors
sele gina in 1973 in bedrijf.
Nu zou je zeagen, we weten dat
er kernafval ontstaat door

IATOOMAFVAL
IS MOEILIJK TE
VERTEREN Herman Domveld

tracten, die liepen tot 1 jan
uar~ 1980, staat dat het afval
dat vri~ komt bij de opwerking
in hetuitenland blijft. Wel
iswaar is het zo, dat in Enge
land en Frankrijk nog geen
eindopslagplaatsen voor het
afval bestaan. maar dat was de
directies van de kerncentrales
Dodewaard en Borssele een
zorg: zij waren het afval
kwijt en dan moest men in het
buitenland zelf maar zien wat
men daar mee deed.

OCEAAN

Maar het was niet alleen zo,
dat de gemeenten niet op de
hoogte werden gesteld. Het
werd ook niet duidelijk wat de
plannen nu precies inhielden.
Het rapport van 1973 van de
Rijksgeologische Dienst was
geheim: daarom was onbekend
waarom nu die 5 zoutkoepels
uitgekozen waren. OOk deed de
regering erg onduidelijk over
de soorten afval die opgesla
gen zouden moeten worden. Aan
vankelijk kreeg men de indruk
dat het zou gaan om laag en
middelactief afval. Minister
Vorrink zei dat er in Drente
niet geproefboord zou worden,
en dat werd twee dagen later
door Lubbers ontkend. Kortom,
overal onduidelijkheden. De
zaak werd helderer toen een
rapport van de Rijksgeologi
sche Dienst van 1976 uitlekte.
Nu wisten we tenminste waar we
aan toe waren.

boringen. De betrokken gemeen
ten krijgen geen brief, die
worden op 3 februari op de
hoogte gesteld. Dit laatste
werkte in het nadeel van de
minister. Omdat de gemeenten
namelijk formeel van niets
wisten, kon men ook niet rea
geren op vragen vanuit de ge
meenteraad en de bevolking.

ONDUIDEUJK
HEDEN

De regering besloot toen o.a.
onderzoek met inbegrip van
proefboringen te verrichten
naar de mogelijkheid kernafval
op te slaan in zout. De proef
boringsplannen stammen dus uit
de tijd dat de PvdA in de re
gering zat. Op 18 juni 1976
stuurde de toenmalige minister
van Economische zaken, Lubbers
een brief naar de colleges
van Gedeputeerde Staten van
Groningen en Drente waarin hij
meedeelt dat er 5 zoutkoepels
zijn uitgekozen voor proef-

de Rijksgeologische Dienst op
verzoek van het Reactorcentrum
Nederland een studie verricht
naar steenzoutformaties die
mogelijk in aanmerking zouden
kunnen komen voor de opslag
van laag- en middelactief
radioactief afval. Op basis
van die studie zijn de 5 zout
koepels in Groningen en Drente
uitgekozen.

ZOUT PROEFBOREN
KOEPELS Eind 1975 vergaderde de rege

ring over de vraag of er 3
kerncentrales bij gebouwd zou
den worden. Het kabinet Den
Uyl nam de principe beslissing
om 3 kerncentrales te bouwen,
maar vond wel dat er eerst
voldaan moest worden aan een
aantal voorwaarden.

Ook bij het bedrijf van een
kerncentrale ont~taat radio
actief afval. Een deel van dit
afval wordt in de oceaan ge
dumpt. De rest bewaart men
bovengronds, bijvoorbeeld bij
het Energie Centrum Nederland
te Petten totdat de radio
activiteit zover is afgenomen,
dat men het ook in de oceaan
kan dumpen.

Het dumpen van radioactief
afval in de oceaan is een dure
aangelegenheid. Het afval moet
namelijk in stalen vaten ge
daan worden, die verzwaard
worden met beton. De Sub-comw

missie Radioactieve Afvalstof
fen schreef in 1975 dat op de
ze manier voor het verwijderen
van een kleine hoeveelheid
radioactief afval een veel gr~

tere hoeveelheid staal en be
ton over een afstand van 950
kilometer vervoerd moet worden.
Bovendien is het niet mogelijk
de vaten weer naar boven te
halen, indien dit om de een of
andere reden gewenst zou zijn.
Daarom is deze Subcommissie
voor een andere manier om het
afval kwijt te raken. Daarbij
wordt gedacht aan opslag in
zoutkoepels. Al in 1973 heeft

5
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TERUGGESTUURD
AFVAL

WANTROUWEN
Vol wantrouwen tegenover de
plannen van de regering volgde
ik in die tijd de gang van za
ken. Al die geheimdoenderij
maakte mijn wantrouwen groter.
Blijkbaar had de regering iets
te verbergen.

CENSWR
Oeze kritiek is in zekere zin
overgenomen door de Tweede
Kamer, die in een motie van
het CDA heeft uitgesproken,
dat de proefboringen uitge
steld moeten worden, totdat
duidelijkheid verkregen is ov«
de kriteria en het doel van
het onderzoek. Minister van
Aardenne kondigde toen een tw
eede rapport van de Subcommis
sie Radioactieve afvalstoffen
aan. Oit tweede rapport is. tot
nu toe niet verschenen. ~~l
verscheen in mei 1979 een rap
port van de Interdepartemen
tale Commissie voor de Kernen
ergie (ICK). Het lijkt er veel
op dat er achter de schermen
veel gebeurd is. Binnen de sub
commissie Radioactieve afval
stoffen is een werkgroep,
werkgroep C genaamd, die een
rapport heeft gemaakt waar
duidelijk in staat dat men het
onderzoek zoals de regering

In 1978 verscheen het eerste
interim-rapport van de Subcom
missie Radioactieve afvalstof
fen. Nu werd ook gepraat over
de opslag van kernsplijtings
afval. Waarom, zo vroeg ik me
af. Het antwoord heb ik in
1979 kunnen krijer.. Toen bleek
namelijk dat volgens nieuwe
cóntracten met opwerkingsfa
brieken, het afval van de op
werking terug gestuurd zou
worden naar Nederland. Ook in
dit geval bleek dat niet uit
een mededeling van de regering
maar uit de informatie die uit
gelekt was over de inhoud van
de opwerkingscontracten. Ook
hier geheimhouding troef:
Op het rapport van 1978 is
veel kritiek gekomen, o.a. dat
de kriteria voor een geschikte
zoutkoepel vaag en rekbaar
zijn. Let wel, de kriteria uit
dit rapport zijn bijna dezelf
de als uit het rapport van de
Rij~sgeologischeDienst van
1976. Wie schrijft van wie
over ?

De situatie begin 1977 was dus,
dat belangrijke rapporten ge
heim zijn, dat een ander rap
port uitgelekt was, dat minis
ters elkaar tegenspreken. Of
ficieel deelde de regering mee
dat het onderzoek zou gaan
naar de mogelijkheid om het af
val op te bergen, maar uit de
vage en rekbare kriteria kun
je halen dat het onderzoek
eerder zou gaan om de vraag
waar het afval moest komen.Die
indruk werd nog versterkt door
het rapport van de Interdepar
tementale Commissie: als je
vindt dat er kerncentrales ge
bouwd kunnen worden, zonder
dat er een oplossing is voor
het afval, dan stel je in fei
te dat het in principe moge
lijk is om het afval op te
slaan in zoutkoepels en dat
het er om gaat een zoutkoepel
uit te zoeken.

S11 mlllolr

MOGEUJKHEDEN

In dit rapport staat een lijs
tje met kriteria waar een ge
schikte zoutkoepel aan moet
voldoen. Het barst van de ter
men als: bij voorkeur dit, re
kening gehouden moet worden
met, voldoende zus of zo. Zeer
vage en rekbare kriteria dus.
Opvallend is het advies van de
Interdepartementale Commissie
voor de Kernenergie van 1975.
De commissie stelt, dat de re
gering wel kan beslissen over
bouw van nieuwe kerncentrales,
zonder dat bekend is, wat men
met met het radioactieve afval
aan moet, want, zo lezen we,
er bestaat goede hoop dat het
probleem snel opgelost zal
zijn en daar komt nog bij dat
het probleem ook pas in de
tweede helft van de tachtiger
jaren gaat spelen.

Herman Damveld

GEVOELENS
HEBBEN NOG
STEEDS EEN

NEGATIEVE
WAARDE

Van tegenstanders van kern
energie wordt vaak gezegd, dat
hun verzet gebaseerd is op
emoties. Daarbij wordt gedaan
of emoties slecht zouden zijn.
Maar ik vind, dat emoties op
zich niet slecht zijn. Als ik
bij mezelf zo naga, stoelt
mijn verzet tegen kernenergie
en tegen de opslag van atoom
afval op het gevoel, dat ik me
moet verzetten tegen die zaak,
dat kernenergie gewoon niet
goed kan zijn. Maar de samen
leving zit nu eenmaal zo in
elkaar, dat ik niet ver kom
met mijn gevoel van afkeer.
Gevoelens hebben nog steeds
een negatieve waarde. Bij de
bijeenkomsten over kernenergie
die ik meemaak, wordt er in
beginsel ook nooit gepraat
over het gevoel waarmee je zit
Nee, er moet gediskussieerd
worden, er moeten argumenten
gegeven worden. De sfeer is
meestal zo, dat men. zijn ge
voel verbergt achter argumen
ten. En als ik dan eens kwaad
wordt, dan val ik voor een aa~

tal mensen door de mand, dan
neemt men mij niet meer seri
eus. Ik wordt geacht het tra
ditionele mannelijke rolgedrag
te vertonen. Ik doe daar zo
min mogelijk aan mee. Mijn ar
gumenten blijven een vertaling
van mijn gevoel, een vertaling
die de ander misschien be
1rijpt omdat het past in zijn
wereldje. Er is echter meer
nodig dan argumenten, wil een
ander door mij overtuigd wor
den. Het gevaar van mijn basis
gevoel, schuilt er in, dat ik
slechts die feiten zie, die in
mijn straatje passen, en dat
ik feiten die spreken v66r
kernenergie bij voorbaat met
wantrouwen benader. Ik doe
mijn best om de feiten zo on
bevooroordeeld mogelijk te be
naderen. De geschiedenis van
de plannen voor de opslag van
atoomafval in zoutkoepels ech
ter, heeft mij alleen maar ge
sterkt in mijn wantrouwen. Ik
zal in dit artikel aangeven
waarom ik de zaak niet ver
trouw.
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-'BOEKEN
IJ

DAAROM GEEN
. "KERNENERGIE Harry Zuiderveld

zich dan ook voorstelt,nl. 2
diepe boringen in een zoutkoe
pel, geen besluit kan worden
genomen over de geschiktheid
van een zoutkoepel. Deze me
ning, die slecht uitkomt voor
de regering, vinden we niet
terug in het ICK-rapport. En
daar komt mijn wantrouwen
weer naar boven: wat is er aan
de hand, zijn inzichten die
niet in de kraam van de rege
ring te pas komen met op~et

weggecensureerd?
Ik besluit maar eens te bel
len. Ik spreek met een aantal
mensen van ministeries. Deze
mensen mogen op bepaalde vra
gen van mij geen antwoord ge
ve~. Uit antwoorden die ik
krijg kan ik gemakkelijk con
cluderen dat er zich wel het
een en ander heeft afgespeeld.
De vaste Kamercommissie voor
de kernenergie heeft op 26 no
vember 1979 een hoorzitting
gehouden over de opzet van de
maatschappelijke discussie
over kernenergie en het ICK
rapport van mei 1979. Drie da
gen later was er een besloten
hoorzitting, waar o.a. de
voorzitters van de Subcommis
sie Radioactieve afvalstoffen
voor uitgenodigd waren.
Dus in het kader van de ~rede

maatschappelijke discussie is
er een besloten hoorzitting.
Blijkbaar vindt niet alleen de
regering maar ook de Kamercom
missie dat niet alles openbaar
mag zijn. ~k zou graag willen
weten, welke zaken het dag
licht niet kunnen verdragen.
Welke zaken worden achterge
houden en waarom? Kortom, ik
heb het gevoel dat ik bedon
derd word, als ik niet oppas.
Ik moet er rekening mee houden
dat de werkelijke bedoelingen
van de landelijke overheid an
ders zijn dan de bedoelingen
die men zegt te hebben. De
atoom-afval kwestie is maar
moeilijk te verteren.
KERNWN _
Nlr:-Handûsb'Lad, 11 dec. 1979

De jaarvergadering van het
Internationale Bureau voor
Atoomenergie (IAEA) in New
Delhi (India) geeft diepgaande
meningsverschillen te zien
tussen ontwikkelingslanden en
industrielanden. De ontwikke
lingslanden willen een snelle
ontwikkeling van kernenergie
in de derde wereld. Zij voelen
zich nu belemmerd door de vei
ligheidsgaranties die de indu
strielanden vragen bij de
levering van nucleair materi
aal en kennis. Het non-proli
feratieverdrag (tegen de ver
spreiding van kernwapens)
wordt door verscheidene ont-

ikkelingslanden als discri
minerend be.chouwd.

''Daarom geen kePnenergie; vragen en
antwoorden" is een eerste re
centie in Atoomalarm. Doordat
er zoveel leesstof is, hebben
we besloten van een aantal
boeken recenties te schrijven,
zodat u weet wat u koopt.

VRAGEN EN
ANTWOORDEN

''Daarom geen kernenergie" is een
uitgave van LSSK (Landelijk
Samenwerkingsverband Stop
Kernenergie). Het is een geak
tualiseerde uitgave van de
brochure "50 vragen en ant
woorden" •
De manier waaroo dit boekje de
problematiek van het atoo~
vraagstuk benadert is erg
fijn. Men stelt een vraag die
heel wezenlijk is en beant
woord die dan. Het boek is in
gedeeld in vier hoofdstukken;
1) Hoofdstuk 1 gaat over de
gevaren van kernenergie. Aan
de orde komen de milieugevaren
(problemen van de verschillen
de fasen in de splijtstofcy
clus), de samenhang tussen
vreedzaam en militair gebruik
van kernenergie en de maat
schappelijke gevolgen van een
plutoniumekonomie. (Achter in
het boek wordt basisinformatie
over de splijtstofcyclus en
radioaktiviteit gegeven. Bo
vendien worden daar een aantal
wetenschappelijke termen ver
klaard. Zodoende worden een
hoop problemen bij het lezen
weggenomen. )
2) Hoofdstuk 2 gaat in op
dingen als welvaart, ekonomi
sche groei en werkgelegenheid.
Hoe noodzakelijk is kernener
gie vanuit die oogpunten voor
ons en voor landen met een to
taal andere ekonomie in de
derde wereld ? Hoe staat het
met de voorraden olie, gas en
steenkool en kunnen we die on
gestraft opstoken?
3) Hoofdstuk 3 betreft de al
ternatieve energiebronnen.
Welke alternatieve energie
bronnen zijn er en wat zijn de
mogelijkheden hiervan? Wat
zijn de voordelen van deze

vormen van energie en waarom
nemen ze zo'n ondergeschikte
positie in?
Ook wordt er ingegaan op de
mogelijkheden van energiebe
sparing.
4) Hoofdstuk vier behandelt
het verzet tegen de atoomindu
strie.
Bovendien zijn adressen voor
het verkrijgen van informatie
en adressen van aktiegroepen
toegevoegd.
Het boek kost 5 gulden. Daar
voor heb je dan een boek dat
170 bladzijden telt en gedrukt
is op kringlooppapier.
Verder is het boekje heel fijn
om te lezen, doordat er een
groot aantal cartoons in is
opgenomen en doordat het taal
gebruik normaal is.
Kortom een boek dat de moeite
waard is om tè lezen.

Verkrijgbaar bij: LSSK, Oude
Gracht 42 te Utrecht.

KERNUJN-----
PauZ Jacobs en de atoommaffia

De film met deze titel gaat
over het onderzoek dat Paul
Jacobs in de Verenigde Staten
hield over de gevolgen van
radioaktieve straling voor de
gezondheid. Het resultaat
hiervan komt in de film ~ot

uiting: een verhoogd aantal
kankergevallen. Ook blijkt dat
de Amerikaanse overheid zulke
uitkomsten probeert te ver
bloemen.
Informatie over de 55 minuten
durende 16 mm film van Cine
club Vrijheidsfilms is te ver
krijgen bij:Cineclub C05rdina
tie Centrum, Utrechtsedwars
stro 44, Amsterdam, tel. 020
250045. Cineclub heeft trouw
ens nog meer films over kern-
nergie.

it: MiZieu Defensie mo.l0 v. 1919
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INTERVIEUW
SANDER DOEVE

"IK DENK, DAT ALS VAN
AARDENNE DAT ZOU WILLEN

DOORZETTEN DAT HIJ
DAN HET LEGER

ERVOOR NODIG ZAL HEBBEN"
Wouter Dijk

Een interview met Sander Doeve
begint met een afspraak die fi
naal uit loopt. 18 januari, 12
uur lukt het. We zitten in zijn
pas geverfde witte voorkamer,
in een Groningse "volksbuurt".
Her en der verspreide gebruiks
voorwerpen volstrekt willekeu
rig gerankschikt, op tafeltjes,
kastjes, plankjes,bankjes en
bijzettafeltjes, omringen ons.
Een foto boven de schoorsteen
mantel van Van Agt, met een
pikzwarte zonnebril, tracht
ons gade te slaan. De kache+
brandt en verbruikt zijn "kost
bare" energie, buiten vriest
het.

I
vanu~t welke p04~t~e p4aat je
en w~e ~4 Sande4 Doeve, ~k be
doel, p~aat je h~e~ al4 gemee~

te~aad4l~d,voo~ de PSP 06 gee6
je je pe~~oonl~jke men~ng f

Ik ben n~ l~ jaar raadslid voa
de PSP in Groningen, waar een
programcollege van 5 partijen
zit, dus dicht bij bestuurlij
ke zaken en dat bepaalt voor
een belangrijk deel je positi~

Zonder onderbrekening vertelt
Sander verder. Misschien is 't
wel leuk om te weten dat ik
bij de oprichting van de AAP,
in de PSP, betrokken ben ge
weest. Ik heb toen de naam AAP
in samenwerking met de op ge
westelijk niveau werkende men
sen bedacht. Vooral het woord
je "alarmgroepen" vond ik heel
mooi : Ik ben er trouwens nooft
zo ontzettend diep in gedoke~

dat komt omdat ik zelf een
"all-rounder" ben. Ik ga met
alles en nog wat aan de gang,
brneg graag dingen op gang,
wat dan door anderen verder
uitgewerkt wordt. Zo ook met
de AAP.

Vat "op gang b~engen", dat zeg
je nogal met ove~tu~g~ng.
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Ik denk dat het op gang bren
gen van iets voor mensen, en
dat het door die mensen zelf
verder wordt gedaan, een taak
is. Natuurlijk kan je zeggen:
waarom altijd voor anderen ?
Je bent toch zelf ook iets,
daar zou je ook mee bezig kun
nen zijn? Ja ~ Dat is waar,
maar de êên kan meer hebben
dan de ander. Ik heb een on~

zettend dikke huid. Ik kan een
hoop frustraties hebben en een
hoop dingen tegelijk aan m'n
kop hebben. Dat ligt in mijn
kapaciteit.
Anderen in aktie zetten; ik
weet dat dan de marges het bes
te benut worden als de mensen
in aktie komen. Daar ben ik
van overtuigd. En dat merk ik
in de praktijk heel sterk. En
als die kant van m'n werk goed
loopt, voel ik me als een vis
in het water. Van ambtelijk g~

doe en van vergadering naar vez
gadering lopen daar baal ik wel
eens van. Wat ik ook leuk vind
is bv. een bepaald zaakje even
aanpakken en daar als een ter
riër even boven op gaan zitte~

Ben je voo~ 06 tegen ke~nene~

gü ?

Hij "lacht" verwijtend naar me
en .zegt: "Hoe durf je dat te
vragen ?" Er volgt even een
stilte en dan zegt hij: "zo
tegen als ik maar tegen zijn
kan."

Welke a~gumenten zijn daa~ van
jouw kant doo~4laggevend voo~?

Samenhang met de politieke sa
menleving waarmee kernenergie
in verband staat. Dat is mijn
hoofdargument. Dat spitst zich
toe op een aantal punten en h~

meest "spectakulaire" punt is
eigenlijk het feit dat je een
ontwikkeling krijgt naar een

politiestaat. Kerncentrales
moeten beschermd, beveiligd
worden en daar heb je politie
voor nodig. Dus politiestaat.
Tweede punt is dat er gedacht
wordt aan grote centrales, te~

wijl kleinschaligheid voor cen
trales beter is omdat ze demo
cratischer gekontroleerd kun
nen worden; wat een noodzaak
is, omdat ze ontzettend gevaar
lijk zijn.
Derde punt tegen is dat het
past in de ekonomische ontwik
kelingen van de multinationals
die er winst uit willen slaan.
Dit waren de hoofdargumenten
en dan nog een ander belangrijk
argument: wat vooral emotioneel.
is, en dat is dat het gewoon
verrekte gevaarlijk is. Maar
veiligheidsdenken is aan ~eze

maatschappij vreemd, schijn
baar.

Hoe de4kund~g moet je e~gen

l~jk z~jn om een 4tandpunt te
kunnen bepalen ~n de ke~nene~

g~ezaak ? Veel men4en voelen
z~ch ~mme~4 wel bet~okken met
deze p~oblemen maa~ z~jn n~et

"de» kund~g "•

Je eigen gevoel volgen, dan ben
je deskundig genoeg. Als je het
niet begrijpt dan ben je tegen.
Zodra de "hoge" heren jou niet
duidelijk kunnen maken dat het
veilig is; zolang de deskundi
gen onderling erover rotzooien
en je hebt niet het gevoel dat
het veilig kan zijn; wees dan
maar gerust tegen. Daar hoef
je helemaal niet deskundig voer
te zijn.

Toch ~~ dat vaak een a~gument

waa~mee je men~ng om zeep wo~dt

geholpen: je bent n~et de~kun

d~g.

Ik heb een oordeel over Zuid
Afrika maar ik ben er toch ook
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niet geweest !

1
1 ~ ke~nene~g~e e~genl~jk wel zo
belang~~jk ~n onze ~amenlev~ng

Hoe leeó~ da~ e~genl~jk b~j de
men~en, p~aa~ je e~ bv. wel
een~ me~ je bu~en ove~ ?

Ja als de gaspr1Jzen omhoog
gaan dan zegt men: waar is dat
nou voor nodig ? Ja, wordt er
dan gezegd, de energie zal wel
opraken. Toevallig is het zo
dat de laatste ontwikkeling om
de gasprijzen te verhogen, geen
moer te maken heeft met het
denken over energie. Het is
vooral de angst voor de Arabie
ren dat de gasprijzen omhoog
gaan. Ik vind het een verkeerd
uitgangspunt dat nu iedereen
opeens zo hard voor energiebe
sparing is, met op de achter
grond: straks gaat de kraan
dicht van de Arabieren. Ik zou
heel liever willen hebben dat
er aan energiebesparing wordt
gedaan vanuit de argumenten,
waarmee voorkomen kan worden
dat de ontwikkeling op dit mo
ment in de richting van kerne
nergie gaat en juist om het de~

ken te bevorderen hoe we in de
toekomst met onze energie om
moeten gaan. Dat zou ik veel be
langrijker vinden.

I
Wa~ je ~ot nu toe allemaal ge
zegd hebt, hoe p~e~entee~ ie dat
~n de geme~nte~aad ?

EAn keer per jaar of AAn keer in
de zoveel tijd proberen een mo
tie in de richting van de rege
ring te sturen, dat is bij de
laatste begrotingsbehandeling
ook gebeurd. Een bezwaar is dat
het tamelijk op zich zelf staat,
tenzij veel gemeenten het doen.
Ik denk, dat je vooral d.m.v.
het plannen van energievoorzie
ningen iets kunt bereiken. Je
steeds afvragen: welke rol

speelt de energie in deze zaak.
En vooral als er maar iets met

kernenergie aan de hand is, con
tinu lastig wezen. Zoals bv. bij
RSchlumberger". Zodra het bekend
was dat men met "spul" werkte
wat mogelijkerwijs ook gebruikt
kon worden voor proefboringen,
ben ik er gelijk boven op gaan
zitten en heb daar raadsvragen
over gesteld. Je moet konstant
waar iets met kernenergie te
doen is trammelant schoppen en
het de mensen moeilijk maken.
Want als dat bedrijf naar Assen
gaat; nou in Assen staan onze
kameraden weer te wachten om ze
het daar weer moeilijk te maken.
We zullen ze blijven achtervol
gen !

Je heb~ geen dubbele ~amen, gee
tocht~t~~p~ en -geen oude k~ant

~n de b~~ev~nbu~. 1~ dat bewu~t

gekozen, ~mme~~;~ede~een moet zo
nod~g ene~g~e be~pa~en. J~j n~e

I~ het wel zo nod~g ?

Nou, om 2 redenen ben ik wel 
vgor dubbele ramen :
1 om mijn eigen portemonnee
2e omdat dat een methode is om

meer naar een ander energie
beleid te gaan.

Waarom ik ze niet heb is, omdat
ik het niet kan betalen om er .
dubbele glazen in te laten zet
ten. En oo~omdat ik weet dat de
regering mooi loopt te roepen:
Isoleren ! Isoleren ! , maar in
de renovatieplannen door het
rijk worden die er uit gestreept..
Terwijl ik wil wedden dat bin
nen 10 jaar, misschien zelfs
binnen 5 jaar, de regering het
verplicht wil stellen om dubbe
le glazen aan te brengen. Maar
dan mooi dat de mensen het dan
d.m.v. hun huur kunnen dokken.
Ik zou best dubbele ramen wil
len hebben, want ik weet dat
het hier ontzettend tocht, het

is een slecht huis. En dat ik
daardoor veel meer moet stoken,
daar haal ik van. Ik merk het
in m'n portemonnee. Ik heb niet
de centen om dit te verbeteren.
Ja, een paar tochtstrips zit
ten voor de ergste gaten.

Ve p~oeóbo~~ngen:~tel dat van
Àa~denne z~jn p~oeóbo~~ngen

toch zou w~llen doo~zetten.

Wat zou dan volgen~ jou de
~eakt~e z~jn van 't Noo~den ?

Nu is de reaktie algemeen dat
Groningen de mestvaalt van het
Westen is. Men haalt het gas
eruit en daarvoor in de plaats
krijgen we de rotzooi, zoals
militaire oefenterreinen en
atoomafval. Dat zien de mensen
niet zitten. Ik denk, dat als
van Aardenne dat zou willen
doorzetten dat hij dan het le
ger er voor nodig zal hebben.
En dat is zIjn keus en niet de
onze. We zullen er staan hoor !
En niet zomaar een handjevol
oproerkraaiers, maar de Gro
ningse bevolking zal er staan.

Vaa~ heb je zeló~ nu al aan
w~jz~ngen VOM ?

Ik vind van wel: bv. we hebben
een bliksemaktie gevoerd tegen
de atoomafvalopslag met een
handtekeningaktie langs de deu
ren: 99 van de 100 deuren die
open gingen, daar tekenden de
mensen. Men zei :0, tegen die,
atoomafval. Daar wisten ze
alles van. En er werd gelijk
getekend, geen enkel probleem.
En dat was niet zo van Rik
teken wel even om er van af te
wezen: Nee, geef maar hier ik
wil tekenen.
En dan al die alarmgroepen die
overal waakzaam zijn en op het
moment dat het zaakje onduide
lijk wordt, zijn er binnen de
kortste keren voldoende mensen
op de been om dat te voorkomen.
Dat is geen probleem.

Be~taat de kan~ dat de gemeen
ten dan gezamel~jk akt~e gaan
onde~nemen ?

De kans is aanwezig. Ik zeg
niet dat het zal gebeuren, ma-e
ik denk dat er spoeddebatten
komen en uitspraken tegen de
boringen•. De stad Groningen,
als de grote broer voor de pro
vincie wat de politie betreft,
zal missc~ien politie-eenheden
inzetten bij eventuele demon
straties. We zullen dan probe
ren in de stad dat te voorkomen
Alhoewel ik me afvraag of bur
gemeester Duiter zo onverstan
~ig zou wezen om zijn politie
beschikbaar te stellen.

Ben je bang voo~ ke~neent~ale~

en de op~la9 van ~ad~oaktie6
a6val ?
vervolg op pag. 16



KETTING- ~llard ten Dmd DE BAN AKTIE5

AKTIE TEGEN ATOOMREAKTIE
Breek
Atoomketen
!ieder land

In de vorige Atoomalarm stond
een stukje over aktie-BAN.
Hierin werd verslaa gedaan
van hun eerste aktie: afslui
ting van een poort van het
UC-kompleks in Almelo op 12
mei met 10 mensen. Sindsdien
is er veel gebeurd. Onder de
naam BAN werden direkte, ge
weldloze, akties gevoerd in
Petten, IJmuiden en 2 keer in
Almelo. In dit artikel wil ik
ingaan op die aksies, het
waarom van de d~rekte aktie
en verder wat vertellen wat
BAN is. In een volgend arti
kel wil ik meer ingaan op de
geweldloosheidsdiskussie ge
koppeld aan de effektiviteit
van d~rekte aktie.

Een groepje mensen wilde zich
niet lijdzaam neerleggen bij
de in '78 genomen beslissing
om de UC Almelo uit te brei
den. Zij organiseerden een
weekend over geweldloze weer
baarheid in Havelte, waar de
eerste plannen werden gemaakt
voor enkele direkte akties.
Na dit weekend is een groep
je van tien mensen aan de
gang gegaan.

lJC-POORT
De aktriee : Op 12 mei ' 79 hebben
tien mensen de hoofdpoort var.
de UC afgesloten. Doel was uit,..
testen van het aktiemodel en
het behalen van de nodige pu
bliciteit. Het resultaat was
veel publiciteit en de erva
ring dat met een goede voorbe
reiding dergelijke akties
goed uitvoerbaar zijn en prak
tisch niet tegen te houden.
Van 16 tot 20 juni akties tegen
de dumping van radioaktief af
val in zee. Op 16 juni hebben
mensen van BAN zich aan de
poorten van ECN-Petten - waar
het afval vandaan moest komen
vastgeketend. Nadat zij na e
nige uren losgeknipt waren,
werd in overleg met de stroom
groep Haarlem/IJmuiden beslo
ten om op 18 juni 's morgens
vroeg, bij het begin van het
transport, de beide toegangs
poorten te blokkeren. 'sNachts
om êin uur hadden zich 80 men
sen verzameld in de duinen die

zo goed en zo kwaad als het
glng in het pikkedonker, door
mensen van BAN op de gebeurte-
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nissen werden voorbereid. Ge
durende zes uur werd het trans
port tegengehouden, totdat de
aktievoerders door de mobiele
eenheid werden verwijderd. De
volgende dag werd de sit-down
aktie herhaald bij de havens
van IJmuiden. Oe serie akties
werd besloten met het vastke
tenen van rubberbootjes aan de
schroef van het afvalschip.
Deze akties werd beeindigd na
een tegenaanval van de Rijks
politie te water ("golfje trek
ken") en de bemanning van het
schip (met hogedruk-spuit de
bootjes "onder vuur nemen").
Toen de bootjes bijna tot zin
ken gebracht waren, werden de
kettingen om de schroef ach
tergelaten. Er waren kikvors
mensen nodig om de Marijke
Smits weer reisklaar te maken.

KETIINGEN
Op 15 oktober blokkeerden 100

nensen on half zeven 's oàltends
alle toegangsLJegen van de UC door
met kettingen de beide poorten
en een landweggetje langs het
terrein af te sluiten. Doel
was vertraging van de bouw van
de nieuwe fabriek. Personeel
mocht het terrein wel op (via
een klein poortje), maar(bouw)
verkeer kwam er niet in. De
blokkade duurde 26 uur, waarna
de mobiele eenheid overging
tot arrestatie. Schade voor de
UC: 30.000 gulden. Voor ons
een bron van inspiratie en er
var ingen. De goede, warme
sfeer tussen de mensen, de
spelletjes, stro en hooi die
we goedkoop kregen van boeren

(samen met afdakjes van land
bouwplastik konden we dus be
schut tegen de kou slapen),
buurtbewoners die positief re
ageerden en eten hebben gekookt
voor alle 100 mensen, de dis
kussies met mensen uit Almelo
die kwamen kijken, ruime be
langstelling van de pers. De
dag daarvoor waren we reeds
bij elkaar gekomen om het hele
aktieplan te bepraten, verder
in te vullen, houding t.o.v.
de politie te bepalen (tijdens
de aktie en tijdens het ver
hoor), te oefenen met de ket
tingen en vooral om elkaar te
leren kennen. Bedoeling is als
groep een eenheid te worden;
een goep mensen die elkaar ver
trouwen en die ongeveer weten
wat ze aan elkaar hebben.

TOTALE
BLOKKADE

Op 21 deaernber werd om zes uur
, s ochtends de u: totaal. afge
sloten (ook de kleine poortjes
) door 120 mensen. Geen ver
keer en geen mensen erin. De
nachtploeg die op het terrein
was, mocht via een sluizensy
steem eruit. De arbeiders kre
gen een extra vrije dag en een
kerstpakketje aangeboden
(kaars, zelfgemaakte kaart 'a
toomvrij nieuwjaar met veel
zon', pamflet over alternatie
ve energie). Ook nu deelden we
aan de arbeiders speciale pam
fletten uit: "We zien het als
onze taak, ons zo te gedragen,
dat we de mensen niet kwaad
maken. De soort aktie geeft
daar wel aanleiding toe. Het
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is echter beslist niet gericht
tegen Uw persoon. Het is wel
gericht tegen het atoomenergie
progranuna. ue en de uitbrei
ding daarvan is een schakel in
de atoomketen. Dat U hier werkt
is geen schande. Dat hier werk
ls wel." We hadden ons voorbe
reid op eventueel geweld van
de kant van de arbeiders. Op
een enkele boze direkteur na,
kwamen er echter geen agres
sieve reakties. Ue-direkteur
Ter Bekke was van mening dat
zijn mensen van hun vrijheid
werden beroofd en vergeleek de
aktie met een gijzeling. De
nachtploeg mocht van ons het
terrein verlaten, maar Ter
Bekke vond het belang van zijn
bedrijf. groter dan de veilig
heid van zijn mensen en liet
de nachtploeg doorwerken, i.p.
v. de fabriek stil te leggen.

ORGANISATORISCH
Ondanks het feit dat er or
ganisatorisch dingen mis lie
pen, verliep de aktie op zich
goed. Er werd snel en goed ge
reageerd op onverwachte si
tuaties: een hek bleek dicht
te zitten dat anders altijd
open was, daardoor konden we
in eerste instantie - later
wel - de eigenlijke hekken
niet afsluiten. Voor de ogen
van de veiligheidsdienst heb
ben we toen direkt dat hek
vastgelegd met een ketting.
Van de ene op de andere dag
bleken grote rollen NATo-prik
keldraad(met scheermesjes) 1\
meter hoog en 2\ meter breed
onze weg te versperren. Toch

za j n we er zonder kleerscheu-.
ren overheen gekomen. Een bus
je met aktievoerders kwam te
gelijk aan met een politieau
to • Voordat de politie kon
reageren, werd voor hun ogen
het hek vastgezet met kettin
gen.
De aktie was als prikaktie op
gezet, die - als we niet zou
den worden weggesleept - zou
eindigen om vijf uur 's mid~

dags (wat we tevoren niet heb
ben verteld). Een prikaktie
om te laten zien dat de anti
kernenergiebeweging niet slaapt
en dat we door blijven gaan
met direkte akties. We waren
ons ervan bewust dat we nu nog
met te weinig mensen waren om
de ue dicht te krijgen, dat er
te hoge (bedrijfsekonomische)
belangen hier in het geding
zijn en dat we dus snel zou
den worden verwijderd. Na vier
uur sleepte de mobiele eenheid
ons weg, waarbij we ons lijd
zaam verzetten. Overgebracht
naar politieburo's in Almelo,
Hengelo en Enschede. Verschil
lende behandelingen en tegen
~en groot aantal proces ver
baal. Na zeven uur was ieder
een vrij.

AKTIEVORM
BAN is een aktievorm en

geen organisatie. Er zijn geen
leden, besturen en organisato
rische rompslomp. We richten
ons op de akties zelf, oefenen
en praten onderling over doel,
vorm en uitwerking. Iedereen
die zin heeft en achter de ui~

gangspunten staat kan meedoen
met het plannen maken, maar je
kunt ook alleen (regionaal)
trainingen volgen en met de
akties z'lf meedoen. Deze vorm
van aktievoeren vereist echter
wel dat je goed QP elkaar in-
gespeeld bent; daardoor kan de
deelname niet al te vrijblij
vend zijn.
Onder de naam BAN verenigen
zich mensen die direkte aktie
willen voeren tegen de atoom
keten (over het waarom daarv81
'direkt' zo meer). Het gaat er
overigens niet om onder welke
naam akties gevoerd worden,
maar dat er akties gevoerd wo1"
den. De geweldloosheid is een
punt van diskussie. Geweld
naar personen wordt afgekeurd.
Het aanrichten van (herstelba
re) materiële schade .is een
diskussiepunt. Tot nu toe is
dat niet voorgekomen. Geweld
loos betekent echter niet pas
sief. In een volgend artikel
kom ik hier op terug.
Dit soort akties willen we ook
voeren, omdat we de vorm ervan
zelf bepalen. We willen ons
niet langer konformeren aan de
door de overheid e.a. opgeleg
de aktiemodellen. We zullen
bij het aktievoeren veel ge
bruik maken van kettingen. De
ze hebben een symbolische be
tekenis: kettingaktie tegen
ketting-atoomreaktie, de atoom
keten breken, de keten van ak
ties die we zullen voeren en
onze keten zal steeds groter
worden.

Allard ten Dam
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Allard ten Dam

Oe direkte akties die onder de
naam BAN worden gevoerd, lig
gen voor mij in dezelfde lijn
als de bouwplaatsbezettingen
in Wyll, Beckdorff en Seabrook,
de blokkade met vissersboten
van het Japanse atoomschip Mut
su, de bezetting van de boor
toren in Warffum en de akties
in Gorleben tegen de proefbo
ringen. Onder het motto "waar
recht onrecht wordt, wordt ve~

zet een plicht", gaan mensen
over tot direkte aktie.
"Direkt 11 wil zeggen dat de ak
tie een daadwerkelijke vertra
ging dan wel tegenwerking van
het atoomprogramma bewerkstel
ligt. Direkte aktie nààst de
traditionele aktievormen (voor
lichtingsbijeenkomsten, demon
straties, etc.), niet in plaats
daarvan. Demonstraties werken
bewustmakend en moeten daar
om doorgaan. Maar van deze
vormen gaat te weinig drei-

ging uit e~ Z1J z1Jn te veel
gericht op het parlement. Als
of daar de besluitvorming
plaats vindt. Keer op keer
blijkt echter bij werkelijk
belangrijke beslissingen (over
kernenergie en kernbewapening)
dat het parlement buiten spel
wordt gezet, dat het machte
loos is en dat het die machte
loosheid aanvaardt. Bovendien
blijken voor de meeste partij
en - een enkele uitzondering
daargelaten - partijpolitieke
belangen zwaarder te wegen dan
de principes en de ideeën
waarvoor ze zeggen te staan.

In een perlementaire Jemokra
tie als Nederland mag de be
volking aan inspraak doen of
juister gezegd: mag ze meepra
ten. Zelfs dat meeoraten (bv.
in de brede maatschappelijke

diskussie) heeft weinig zin
als de benodigde informatie
om een juist beeld te krijgen
geheim, onvolledig of ronduit
onjuist is. Denk bijv. aan
door aktiegroepen openbaar ge
maakte geheime rapporten over
de proefboringen, over het
kontrakt van Borssele met de
Franse opwerkingsfabriek COGE
MA. Gegevens worden achterge
houden en de regering bepaalt
waarover w~l en vooral, waar
over niét gesproken mag worden.
De belangen van de atoomindus
trie wegen zwaarder dan het
welzijn van de bevolking. Het
is daarom van belang dat men
sen in gaan zien dat we op ei
gen kracht kunnen vertrouwen.
Dat wij het beste over onze
leefsituatie en over onszelf
kunnen beslissen.
BETER NU AK!!IEF D4N MORGEN RADI(]jK
TIEF.

VERRIJKING
Het uranium dat we hier in
Nederland in kerncentrales
gebruiken moet meer splijt
baar uranium bevatten dan en
van nature inzit. Bij de
kerncentrales in Nederland
hebben we 3' splijtbaar ura
nium nodig. Het opvoeren van
het percentage splijtbaar
uranium noemen we verrijken.
Het verrijken kan op ver
schillende manieren. Zo
staat er in Almelo een fa
briek die de ultracentrifu
gemethode toepast.

WINNING

PLlITONIUM

Uranium wordt net als de

In een kerncentrale wordt
via een nevenreaktie o.a.
plutonium gevormd. Dit plu
tonium is een kunstmatig e
lement. Het komt in de na
tuur niet voor.

SPUTSING

Wat is kernenergie?

Kernenergie is de energie
die vrijkomt bij de splij
ting van atoomkernen. Een
atoom kan men zich voorstel
len als een bol met in het
midden de kern en daarom
heen, aan de buitenkant, de
draaiende elektronen.

Oe kern bestaat uit een aan
tal deeltjes, de protonen
en de neutronen. Er zijn nu
in eenatoom evenveel proto
nen in de kern als elektro
nen daarbuiten.

Nadat in 1932 James Chadwick
(Engeland) het bestaan van
de neutron ontdekt had, werd
er inversehillende labora
toria geëxperimenteerd. met
het zgn. beschieten van
atomen met neutronen (- een
neutron met grote snelheid
op een atoom laten botsen).
Bij die beschietingen ver
anderen de meeste stoffen
in andere. Lise Meitner(Au
stralië) ontdekte in 1939
daturanium bij zo'n beschie
ting niet in een andere stof

OVER KERNENERGIE EN
ONTWIKKELING

verandert, maar splitst. Bij I meeste metalen,'uit erts ge-
die splitsing valt het ura- wonnen. Uranium zoals het in
nium in twee andere stoffen de natuur voorkomt, bevat
uiteen. Bovendien komen er maar 0,7% splijtbaar urani-
naast energie en straling um; de rest is niet splijt-
twee of drie nieuwe neutro- baar. We kunnen het uranium-
nen vrij. Die kunnen weer erts gebruiken als het 1 à 2
splijtingen veroorzaken. Er gram uranium per kilo bevat.
kan dus binnen het uranium De plaatsen waar zulk erts
een kettingreaktie plaats- gevonden wordt zijn geschikt
vinden. Doordat er, wanneer om een uraniummijn aan te
de reaktie niet kunstmatig leggen. In Nederland komen
geremd wordt, 50 miljard de- zulke plaatsen niet voor.
lingen per seconde plaats- Bij een mijn wordt meestal
vinden, kan er in korte tijd direkt het bruikbare uranium
zeer veel energie vrijkomen. uit het gesteente gehaald.
Het pincipe van de atoombom
was gevonden. Lise's belang
rijke rol bij deze ontdek
king werd beloond met een
Nobel-prijs, voor haar ex
partner Otto Hahn.
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Hierboven· De kerncentrale Dresden in de nabijheid
van Morris. lIlinois (V$j Met drie reactoren van het
type BWR (Zie Fig 1) heeft zij een totaal vermogen
van 1818 meoawattte).

J
Het verrijkt uranium gaat
vervolgens naar een splijt
stofelementenfabriek. In de
ze fabriek wordt het ver
rijkt uranium tot tabletten
samengeperst. Deze tabletten
gaan dan in lange metalen
pijpen. Die pijpen zijn on
geveer 1 centimeter in door
snede en 4 meter lang,
water- en luchtdicht, en ge
maakt van een speciaal
roestvrij·metaal. Deze pij
pen worden ook wel splijt
stofstaven genoemd. Een aan
talsplijtstofstaven wordt
gebundeld; we krijgen dan de
zogenaamde splijtstofelemen
ten. In Nederland is geen
splijtstofelementenfabriek.
We zullen splijtstofelemen
ten in moeten voeren, als we
kerncentrales gaan bouwen.

REAKTIE
De splijtstofelementen bren
gen we in de kerncentrale,
in het reaktorvat. Het reak
torvat zit vol water. De
neutronen kunnen door de
wanden van de splijtstofsta
ven heen de splijtstof in de
andere staven bereiken.
Daardoor ontstaat onder w~ter

de kettingreaktie, waarbij
warmte vrijkomt. Om er voor

te zorgen dat de kettingre
aktie niet als een lawine
toeneemt, staan tussen de
splijtstofstaven de zogehe
ten regelstaven. Deze zijn
gemaakt van een stof, die
neutronen op kan nemen. Met
de regelstaven moeten zoveel
neutronen weggevangen wor
den, dat de reaktie door
blijft gaan, maar niet als
een lawine •

AFVAL
Bij de kernreaktie wordt u
ranium verspleten; ook ont
staan nieuwe radioaktieve
stoffen. Deze maken na onge
veer 3 jaar verdere splij
ting onmogelijk. De brand
stofstaven moeten dan worden
vervangen. De gebruikte
brandstofstaven moeten eerst
mog minstens een half jaar
afkoelen. Daarna zijn er
twee mogelijkheden. Ten eer
ste: men beschouwt de hele
brandstofstaven als afval.
Ten tweede: men brengt de
brandstofstaven naar een op
werkingsfabriek. In deze fa
briek wordt het nog bruikba~

re uranium en ook het pluto
nium teruggewonnen. Daar-

naast ontstaat er een hoe
veelheid radioaktief afval.
Plutonium kan gebruikt wor
den als brandstof in kern
centrales en in de snelle
kweekreaktor bij Kalkar, of
voor het maken van atoombom
men.

OPBERGEN
Bij bijna elke stap in het
proces tussen uranium win
ning en de opwerk~ng houden
we radioaktief afval over.
Dit afval zendt een straling
uit die schade kan veroorza
ken bij mensen, dieren,
planten en goederen. Het na
re van die straling is dat
we het niet kunnen zien,
voelen of ruiken. We hebben
er gewoon geen zintuig voor.
Nu is het wel zo dat de ra
dioaktiviteit van het afval
afneemt. Bij sommige soorten
gebeurt dat in een paar mi
nuten, bij andere kan dat
heel lang (enkele miljoenen
jaren) duren. Gedurende de
tijd dat het afval radioak
tief is, mag het niet in
aanraking komen met mensen,
dieren, planten of goederen.
Het moet een zeer lange tijd
opgeborgen worden.

Herman Damveld
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UTILE BOY

Omdat het niet ondenkabaar
was, dat een zekere Hitler
het principe toepasbaar zou
maken, werd in 1941 het
"Manhatten Project" gestart.
Topwetenschappers uit de V.S.
Canada, Engeland en Frank
rijk zouden in het diepste
geheim een atoombom maken.

In december 1942 bouwden ze
prototype van een uranium
reaktor in een omgebouwde
squash-zaal onder een sport
stadium in Chicago. Al gauw
werd ontdekt dat plutonium
een betere grondstof zou
zijn voor de bom.

Een journalist uit New-York
die erin slaagde bewijzen te
verzamelen dat nucleaire e
nergie een geweldige explo
sie kan veroorzaken, bemerk
te dat zijn artikelen tot
topgeheim waren verklaar~

na publikatie

De eerste atoombom werd in
juli 1945 in een woestijn
getest. Op 6 augustus werd
Little Boy (een uranium-bom)
boven Hiroshima gedropt; 3
dagen later maakte Fat Man
(een plutonium-bom) Nagasaki
met de grond gelijk.
Door deze explosies stier
ven 200.000 mensen direkt en
100.000 later. Nog steeds
sterven elk jaar zo'n 2000
mensen als· gevolg van die
bommen.

BIJNA GRAns
ELECTRICITEIT

Rond 1950 begon men zich te
realiseren, dat de warmte,
die geproduceerd werd in U
raniumreactors (waar pluto
nium-voor het leger werd
geproduceerd) misschien te
gebruiken was om goedkoop
electriciteit op te wekken.
In Europa, waar men bezig
was de industrie weer op te
bouwen, had men er wel oren
naar. Dat het aandeel van
electriciteit in het indus
triële energieverbruik
klein is,werd niet genoemd.

Canada liep voorop in het
ontwikkelen van reactoren
en in de ongelukken er mee.
In 1952 ontplofte een reac
tor bij Chalk River. Nie
mand werd gewond,dus werd
er weinig ruchtbaarheid aan
gegeven.

In 1953 gaf de Amerikaanse
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overheid bij het "Atoms for
peace" plan (Atomen voor de
vrede) een groot deel van
haar kennis op het gebied
van kernenergie vrij,zodat
West Europa - met inbeqrip
van Nederland - een groot
deel van haar achterstand
op de V.S. kon inlopen. d.m.v.
het International Atomie E
nergie Agencv (IAEAhopqe
richt met als doel de ver
spreiding van vreedzaam ge
bruik van kernenergie te
bevorderen en het militai
re gebruik tegen te gaan.

BEDRIJFS
ONGEVALLEN

In '57 brak er brand uit in
Engelands Windscale reactor.
Een hoeveelheid radioactief
gas ontsnapte. Twee miljoen
liter melk moest wegens be
smettingsgevaar weggegooid
worden.

In 1960 vondt een explosie
plaats in een centrale in
Idaho(V.S.) waarbij drie
mensen gedood werden. Hun
lichamen waren zodanig radi
oactief besmet, dat ze in
met lood beklede kisten
begraven moesten worden.

Een Zwitserse kerncentrale
moest na een ongeluk defini
tief stilgelegd worden. De
reactor bij Marviken (Zwe
den) kon zelfs niet,opge
start worden(= de reactie in
de reac~orkern laten begin
nen. Zie:"Wat is kernener
gie ?" door Herman Damveld).
De centrale moest tot een
conventionele (oliegestookte)
centrale omgebouwd worden.

Toch werkte een enkele cen
trale goed. Zoals de Canade
se CANDU-reactor. Hij lever
de zelfs veel geld op. Hoe
dat kon werd duidelijk, toen
India z'n eerste atoombom
testte -de CANDU produceert
veel plutonium.

OUECRISIS
In 1973 verhoogde de OPEC de
olieprijzen drastisch, waar
door de winsten van de gro
te oliemaatschappijen even
drastisch ~onden toenemen.
Omdat de olievelden te snel
leeg raakten en omdat sommi
ge Arabische landen tot na
tionalisatie van de oliewin
ning zouden overgaan, moes
ten de oliemaatschappijen
een andere markt zoeken.
Door de zoëven genoemde gro
tere winsten konden ze zich.
op de kernenergie werpen.

Hieronder: Model vin een kemwapen van het fYJIt
'Fal Man'. zoals in augustus 1"5 werd gebruikt _
de Japanse stld Nlg.seki te verwoesten. De boIn
had een diameter VIn 1.5 met., en een lengt. Yin
3.25 me'er. Zij woog meer dan 4000 kg an had _

Poflrt6Mw11kmg bi} de In IIlmbouw zijnOIl

kllrnCllnrrllle rilBrOl<ootf

ATOOM
ALARM



Maar de publieke op~n~e ver
anderde door India's atoom
bommen, door de vele onge
lukken. Bovendien werden de
veiligheidseisen steeds
strenger, waardoor de reac
tors minder economisch wer
den. De programma's van di
verse landen werden dan ook
minder ambitieus. Voor het
eerst werden bestellingen
afgezegd.

MENSEUJKE
FOUT

En ondanks de zware veilig
heidseisen was er nog steeds
de menselijk fout. Die had
al eerder gezorgd voor het
verkeerd monteren van onder
delen, het verdwijnen van u
ranium bij vervoer en opsla~
het definitief sluiten van
een aantal reactore na onge
lukken. Vorig jaar zorgde
diezelfde menselijke fout
voor het foutief sluiten van
een ventiel in de reactor op
Three Miles Island bij Har
risburg (V.S.). Met het be
kend veronderstelde resul
taat.

NEDERLAf\D
De belangrijkste stoot tot
ontwikkeling van een eigen
kerntechnologie in Nederland
kwam in 1953 met het al ge
noemde "Atoms for peace" plan
van de Amerikaanse overheid.
Toen Nederland in 1954 een ver
drag sloot met Amerika voor de
levering van onderzoeksreacto
ren en splijtstof, stond niets
de ontwikkeling van kernenergie
meer in de weg.

In 1955 werd de Commissie voor
Atoomenergie opgericht, die b.e
last is met het maken van een
ontwerp van een kernenergiewet.
Tevens wordt in dat jaar het
Reactor Centrum Nederland (RCN)
opgericht
In 1958 werd het Euratomverdrag
gesloten voor internationale
samenwerking. Een jaar later
sloten een aantal grote Neder
landse industrieën een samen
werkingsverband, Neratom; hier
in namen o.a. deel Philips, de
Rotterdamse Droogdok Mij. (ROM)
de kon. Schelde Mij. en de Ver
enigde Machine Fabrieken (VHF).

In 1962 was het dan eindelijk
zover ~de eerste Nederlandse
kerncentrale, Dodewaard,werd
gebouwd. De Nederlandse indus
trie bouwt hem samen met ê'n
van de twee Amerikaanse gigan
ten op het gebied van kernener
gie,General Electric.

Vier jaar later bestelde de
Provinciale Zeeuwse Energie
Maatschappij een kerncentrale

bij Kraftwerk Union AG, een
Duitse onderneming. De Neder
landse industrie was hierover
zeer teleurgesteld. De al eer
der vermeldde Industriële Raad
voor Kernenergie gaf dan ook in
1970 de minister van Economi
sche Zaken het advies er voor
te zorgen, dat volgende kern
centrales alleen bij Nederland
se ondernemingen, die samenwer
ken met buitenlandse onderne
mingen besteld worden (gezien
het "die samenwerken met bui
tenlandse ondernemingen" was
het. blijkbaar nog niet gelukt
een volledig eigen industrie
op te bouwen.).

ruECRlSIS
Als in 1973 de olie prijzen
plotseling sterk stijgen, is
dat een reden te meer om zo
snel mogelijk kernenergie in
te voeren. Een jaar later komt
de regering met de energienota.
waarin zij haar visie op de
energievoorziening in Neder
land voor de volgende jaren
geeft.

Volgens de regering komt het
niet goed met de energievoor
ziening als er geen kernenerg_
gebruikt zal worden. Nu wordt
gesteld dat in 1985 20% van &
energiebehoefte door kernener
gie gedekt moet worden. Dat &
plannen van 1956, om in 1974
kernenergie een groot deel van
de energievoorziening te laten
dragen, niet zo bar veel te
recht van is gekomen, is te
danken aan de aa~dsgasvondáen

en aan het feit dat kernenerg_
in de praktijk meer problemen
bleek op te leveren dan was
voorzien.
Almelo
In 1969 wordt de Ultracentri
fuge Nederland N.V. (UCN) opge
richt. Het bedrijfsleven zag
nogal op tegen het risiko, tot
dat de staat er een meerder
heidsaandeel (55%) in nam.
In 1970 wordt het Verdrag van
Almelo gesloten, zodat Neder
land, Engeland en Duitsland
konden gaan samenwerken. We
zien dat er een verschuiving
optreedt van afzonderlijke in
dustrieën in nationale sa
menwerkingsverbanden naar in
ternationale samenwerking. De
twee internationale bedrijven
die worden opgericht, zijn
Centec (verkoop) en URENCO
(produktie van verrijkt ura
nium) •
Het onderzoek aan kWeekreakt~

ren werd al in 1962 gestart en
stond vanaf het begin in het
teken van de internationale sa
menwerking. Vanaf het begin
heeft Nederland kontakten ge
had met Engelse, Duitse en

Franse instellingen op het ge
bied van snelle kweekreaktoren
en natriumkoeling. In 1967
viel het besluit om samen te
werken met de Bondsrepubliek
en België, en in 1972 besloten
de drie partners een natrium
gekoelde snelle kweekreaktor
te financiëren. Deze zou wor
den gebouwd bij het Duitse
plaatsje Kalkar. Op het mo
ment is men druk bezig met
bouwen. De financiering vond
in Nederland o.a. plaats door
een extra heffing van 3% op de
elektriciteitsrekening, de zg~

Kalkarheffing.

PROTEST
Wanneer wordt er in Nederland
nu eindelijk eens rekening ge
houden met de bevolking die
toch wel degelijk weet wat ze
wil en dezelfde bevolking is
ook best in staat zijn eigen
mening te vormen:dat blijkt
wel uit de voorlichting die
vanuit de actiegroepen komt.
De atoomindustrie schermt al
tijd met een aantal weten
schappelijke argumenten die
door de verontruste burger
nooit kunnen worden begrepen
en daar wordt gewoon misbruik
van gemaakt.
Want als de materie niet be
grepen wordt dan komt de
wetenschapper met een vriende
lijk glimlachje en zegt dat
het best wel meevalt en als ~r

iets mis gaat men best wel in
staat is om alles toch nog
goed af te laten lopen, want
veiligheidsmaatregelen zijn zo
goed en uitgebreid dat er in
theorie niets mis kan gaan.
het klinkt allemaal zo over
tuigenddat men gauw gaat gelo
ven dat deze mensen gelijk
hebben, en dat is in theorie
ook zo, maar helaas verschilt
de theorie zo van de praktijk,
dat een vergelijking hier
eigenlijk niet op zijn plaats
is.

Maar ondanks dit alles wil de
regering doorgaan met de atoom
plannen zonder zich ook maar
iets aan te trekken van alle
protesten vanuit de bevolking.
Juist daarom wil ik iedereen
oproepen om in verzet te komen
voor jezelf en anderen en ~oor

al om je kinderen en je kinds
kinderen.

Harry Zuiderveld
Jurjen Heegstra,

Geraadpleegde literatuur: o.a.
- The anti-nuclear handbook;

Stephen Croall en Kaianders,
Pantheon books, New York

- Kernenergie in Nederland;
eor Uitham, Bert de Vries
en Gerrit Jan Zijlstra.
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Ja : En dat behoeft verder geen/
lang betoog.

I

V~nd je dat ~n een de~get~jke I
a~tuatie met de~get~jte gevaa~

L~jke mate~~aLen met al d~e on
zeke~heden en onve~t~gheden en
~ia~co'a, dat een mee~de~he~d,

bv. d.m.v. een ~e6e~endum 06
kame~mee~de~he~d, een m~nde~

hûd een de~get~jke aÁ.tuat~e
op mag teggen ?

Ik kan me niet voorstellen dat
een meerderheid er voor is,
tenzij ze misleid worden.
Bovendien het betreft de ont
wikkeling van onze hele maat
schappij in zijn algemeenheid.
Ik vind dat toch zo principiëeL
liggen, dat ik moet zeggen dat
ze dat geen minderheid kunnen
opleggen. Ik vind dat zo prin
cipiëel, dat ik het recht dan
wil hebben om in verzet te ko
men.

I En waa~ t~gt dan de g~ena van
dat ve~zet ?

Ja, is dat aan mij ? om een
grens te bepalen, ik dacht
eerder dat dát een verantwoor
delijkheid is van die over ons
regeren.

I
Tot atot: heb je at ~e:ta gehooJrd
ove~ d~e kwe4t~e met de. aan
ptakbo~den op 4pec~ate ptaat-
a erl ~n de 4tad ?

Toen we over het programcolle
ge in onderhandeling waren,
hebben wij dat ingebracht en
er staat dus ook: er komen
plakborden : Nou het zal nog
wel enige tijd duren. De bur
gemeester is er niet zo voor.
Het zal nog wel even drukken
zijn. Ondertussen kan de poli
tie nog haar "sport" beoefenen
zo van: jongens, er wordt weer
geplakt.
Weet je wat me nou opviel met
al die vragen, dat je weinig
doorgevraagd hebt over wat er
nou aan exakte mogelijkheden
zijn om in de gemeentepolitiek
iets aan de energie te doen.
Was dat niet de bedoeling ?

Jawel •••

Misschien dat ik daar dan nog
even op in kan gaan. De stand
van zaken is op dit moment wat
betreft kernenergie en atoom
afval, dat de gemeente niet
zoveel kan doen. Maar de ge
meente kan wel een energiebe
leid voeren. Vanuit de ener
giebesparing kan ze aan de
slag met verschillende be
leidslijnen.
Als er afval verwerkt moet
worden niet alleen kijken
naar: wat is financieel het
meest haalbaar, maar hoe zit
het met de energie die je voor
een bepaalde oplossing nodig
bent. Zoals met recycling,

maar dat is dan weer de mi
lieukant.
Een tweede punt is bijv. de
totale energiebesparing: je
kunt bijv. bij een kantine die
bloedheet is je afvragen waar
om daaraan nu niets gedaan kan
worden. Ik geloof dat het veel
belangrijker is dat je pro
beert om in bouwverordeningen
energie-eisen te verwerken;
als er plannen zijn voor
nieuwe huizen te zorgen dat er
zo gepland wordt, dat er aan
eneraie wordt gedacht en dat
je bij de planning van nieuwe
stadswijken kijkt of het moge
lijk is daar stadsverwarming
toe te passen,of gebruik te
maken van aardwarmte. Je kunt
in je tarievenbeleid proberen
er rekening mee te houden,
door vastrecht af te schaffen
en gewoon één prijs berekenen
per kubieke meter en niet
dat je minder per kubieke me
ter hoeft te betalen naarmate
je meer gebruikt.
De bedoeling is, dat er een
energie-nota komt van de ge
meente. Deze staat er echter
al een hele poos aan te komen.
Daar had het college toch wel
wat slagvaardiger mee kunnen
wezen vind ik.

BOORTOREN
IN

SCHOONE
BEEK

Een groep inwoners van de ge
meente Schoonebeek heeft met
de jaarwisseling actie gevoerd
tegen een aantal besluiten van
de gemeenteraad in 1979.
Het meest opvallend was de pal
voor het gemeentehuis neerge
zette boortoren. Deze toren
stelt niet het boren naar olie
voor, maar naar de mogelijk
heid om radioactief afval in
zoutkoepels op te slaan. De
gemeente Schoonebeek meent
(als ~~n van de weinige ge
meenten?) dat proefboringen in
zoutkoepels niet afgewezen
hoeven te worden. Een motie
tegen proefboringen is name
lijk door de raad afgewezen.

Vl'aag van de roedaktie van Atoom
alarm is: waal' (Drente en Gl'oning
erä ) en dool' me (PvdA?) is deze
motie voorge7,egd~ en in ",eLke ge
meenten is sij ve1'lVOrpen?
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Klaas van der Heide
Geert SeffingaALARMGROEP

ATOOM
PLANNEN

AAP ANLOO GRIJPT IN
BU GRONDWATER
ONDERZOEK

TELEFOON
In dit artikel willen wij uit
eenzetten hoe alles is verlo
pen, vanaf het bekend worden
van de boring tot het afronden
ervan. Dit trachten we te doen
door eerst van dag tot dag aan
te geven hoe allerlei kontak
ten, gesprekken, etc. zijn vez:.
lopen die de AAP-Anloo heeft
gehad met bijv. TNO en Provin
ciale Waterstaat. Daarna gaan
we dieper in op hoe de beoor
deling en uiteindelijk het ak
koord gaan met deze boring tot
stand is gekomen.
Din8dag 28 augustus: Verzoek van
TNO aan de gemeente Anloo om
te mogen boren op zo'n drie ki
lometer van de rand van de
zoutpijler. De gemeente vraagt
TNO om meer informatie. Vl'ijdag
21 september: Eerste telefoontje
van '1NJ aan de AAP, met de vraag of
we op de hoogte zijn van de op sta
pel staande boring. Antwoord: nee.
Woen8dag 25 september: Eerste over
leg tussen TNO en de AAP-Anloo
in hun regionale kantoor te

Oosterwolde, het volgende
wordt ons daar verteld: dat de
Dienst Grondwaterverkenning van
TNO sinds 1967 bezig is met een
landelijk grondwaterverken
ningsprogramma ten behoeve van
een doelmatig beheer en ge
bruik van het grondwater en
dat de boring nodig is als aan
vulling op reeds gebeurd geo
elektrisch onderzoek. Dat wordt
allemaal uitvoerig uitgelegd
aan de hand van kaarten. Dondel
dag 4 oktober: De AAP-Anloo ver
gadert over deze zaak en
spreekt zich uit tegen de bo
ring, omdat deze gegevens op
kän leveren die van groot be
lang zijn voor het onderzoek
naar de grondwaterstroming
rondom de zoutpijler bij Anloo
Maanáag e oktober: De gezamenlij
ke AAP-groepen spreken zich
ook tegen de boring uit. De
verantwoordelijkheid voor 4e
verdere gang van zaken komt
bij de AAP-Anloo te liggen,
omdat de boring in hun gebied
gaat plaatsvinden. ~evens

wordt er besloten tot het ge
ven van een perskonferentie.

KANSLOOS
Donà8rdag 11 oktober: Er versàli.jnt
in de Winsàloter Cburant een nogal
dreigend artikel met als kop: 'B0
ringen maken geen enkele l,cans' in
dikke zwarte letters.Dit art1Jcel
krijgt ook burgemeester Verspuy
van Anloo orxier ogen en deze
schrikt hier zo van dat deze
nog diezelfde dag een spoedo
verleg houdt met de desbetref
fende partije~: TNO, Provin
ciale Waterstaat Drenthe en de
eigenaar van de grond waarop
geboord gaat worden: Staats
bosbeheer. De AAP groep werd
niet uitgenodigd. Verspuy

vraagt aan alle betrokkenen
een schriftelijke bevestiging
waarin zij laten blijken dat
er geen.relatie bestaat met de
zogenaamde proefboringen. Na
ontvangst hiervan zal hij de
gemeenteraad informeren en de
gelegenheid geven zich uit te
spreken. Bovendien zegt hij
teleurgesteld te zijn in de
aktiegroep die het ondanks
alle toezeggingen niet nodig
schijnt te vinden kontakt op
te nemen met het gemeentebe
stuur. De AAP-Anloo was echter
in de veronderstelling dat die
toezeggingen wederzijds waren
en was dan ook zeer verbolgen
over het feit dat de gemeente
al bijna een maand op de hoog
te van de boring was, voordat
wij Frvan hoorden. Donderdag 18
oktober: De perskonferentie te
Eext. Daar hebben we onze be
zwaren tegen deze boring uit
eengezet. Woen8áag ~4 oktober: H~t
eerste overleg met burgemeester
Verspuy, op verzoek van de AAP
Anloo. Er werd' gepraat over de
verschillen in de beoordeling.
Verspuy stelt dat deze boring
geen' belangrijke gegevens op
zal leveren, omdat de gegevens
die de boring geeft toch al be
bekend zijn. Althans dat ge
looft hij, hij zegt ons dat ge
loof niet aan te kunnen praten.
Ondanks deze pogingen, wist hij
ons toch niet van ons stand
punt af te brengen en onze
hoop was toen gevestigd op de
raadsvergadering van de vol
gende dag. Donderdag 25 oktober:
De vergadering van de gemeente
raaç'i. Ons punt staat tweede op
de agenda bij de ingekomen
stukken. Verspuy begint de ver
-gadering met te vragen of dit
punt nog even kan wachten ..
want, zo zegt hij, er is een
belangrijke mededeling onder
weg. Ca. een half uur later is
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deze binnen en blijkt een tele-/
gram van Van Aardenne te zijn ,
met de volgende tekst: "In ver
band met een boring die TNO in
de omgeving van Anloo verricht
, is ter plaatse ongerustheid
ontstaan. De burgemeester van
Anloo vraagt met het oog op
een raadsvergadering hedenavond
om een telegram van de volgen-

VERPLAATSING

Dinsdag ê november: Op ver zoek
van de AAP vindt er een ge
sprek plaats met Provo Water
staat en Waterleidingsmaat
schappij Drenthe.
Vraag: Waarom nou juist op

dient als infiltratie gebied
voor het regenwater, dat later
door de waterleiding op ver
schillende plaatsen weer uit
de grond wordt gepompt en
dient voor de produktie van
leidingwater.
Daar de Hondsrug hoger ligt
dan de omliggende gebieden,
stroomt het grondwater naar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Van een onzer veralaggewrs)
..In Noordoost·Nederland vinden geen ,eo·hydrOlollische·

boringen (voor grondwateronderzoek) ofproefboringen bij of in
zoutkoepels plaau ten behoeve van onderzoek naar de moge.
lijkheid van opslag van radioactief afval. Gegevens van borin
gen die uit andere hoofde plaat.avinden, worden niet ten behee
ve van onderzoek inzake radioactiefafval gebruikt."

Deze garantie geeft minister VanAardenne (Economische
Zaken) in een gisteren verstuurd telegram aan de gemeen·
teraad van Anloo. BUl'llemeeBter C. A. Verapuij had daar
pellOOlllijk op aangedrongen bij de bewindsman. omdat de

Atoomalarmgroep Anloo zich heftig blijft verzetten tellt'n een
~ndwaterborin« door TNO tusten Eexten Extenendvoon..

De alarmgroep stelt dat die boring kan bijdragen tot kenni~·
vermeerdering over de zoutkoepel in de gemeente Anloo (bij
Gasteren). Zoals «emeld is die genoemd als mo,elijke opslall'
plaatp voor kernafval. In het gesprek dat Verapuij woensdaJ!'
middel! had met vertep;enwoordi«era van de elarmgroep. is af·
gesproken dat de omstreden grondwaterboring wordt uit
gesteld totdat een nieuw gesprek is geweest tusllen de alarm.
IlrG8P. de gemeente Anloo en de bij de berinp; betrokken des·
kundigen .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
deze plaats en niet ergens an
ders.
Resultaat: Waterleiding doet
verzoek aan T.N.a. om boring
te verplaatsen.
Daarnaast doet AAP Anloo êên
zelfde verzoek.
Verder deelt het Waterleiding
bedrijf dat haar archieven
zijn gesloten voor T.N.a.
(normaal zijn die openbaar)

Het antwoord van T.N.O. op dit
gezamenlijk verzoek is, dat
zij zich bereid verklaard om
de boring te verplaatsen.
Dinsdag 12 november: Er vindt een
gesprek plaats tussen T.N.a.
en de AAP.
Nogmaals deelt T.N.a. mede dat
ze bereid is om een andere
plaats te zoeken en vraagt ons
of wij ook niet voor hun aan
het zoeken kunnen gaan. Dit
verzoek wijzen wij af, omdat
het volgens ons niet de taak
van de AAP is maar van T.N.O.
Na wat moeilijkheden bij het
zoeken naar een andere plaats
komt er uiteindelijk toch een
andere uit de bus. Deze plaats
ligt ongeveer 5 km van de rand
van de zoutpijler, de vorige
lag daar ca 3 km vanaf.
Dit dan wat de gang van zaken
en de gesprekken betreft. In
het nu volgende willen we pro
beren te beschrijven wat het
verschil is tussen de eerste
plaats en de uiteindelijk
plaats waar de boring plaats
vindt.
Een groot deel van de Hondsrug

de strekking: naar aanleiding
van Uw desbetreffend telefo
nisch verzoek, deel ik U mede
dat er in noord-oost Nederland
geen geohydrologische boringen
of proefboringen bij of in
zoutkoepels plaatsvinden ten
behoeve van onderzoek naar de
mogelijkheid van opslag van
radioaktief afval. Gegevens
van boringen die uit andere
hoofde plaatsvinden worden
niet ten behoeve van onderzoek
inzake radioaktief afval ge
bruikt.- Was getekend: de mi
nister van ekonomische zaken.
Tevens had Verspuy 'zgn. des
kundigen opgetrommeld in de
vorm van Dhr. Csonka van TNO,
Dhr. Los van Provinciale Water
staat Drenthe en Dhr. Csengö
van de waterleidingsmaatschap
pij Drenthe. Weer was de AAP
Anloo niet vertegenwoordigd.
Na het lezen van het telegram
wordt er een schorsing aange
vraagd door de PvdA die ons
tot dan toe het gevoel had ge
geven achter ons te staan.
Maar al gauw na de schorsing
blijkt dat 'iedereen' aangesla
gen is door het telegram en
ons kleine beetje hoop was
weg. Zonder nog noemenswaar
dig tegen te sputteren ging de
voltallige raad akkoord na de
summiere voorlichting van de
zgn. deskundigen, die ook be
langhebbende zijn. Wel besluit
de raad dat er indien mogelijk
nog een gesprek moet komen
tussen enerzijds de belangheb
benden en anderzijds de AAP
Anloo. De AAp-Anloo stelt zo'n
gesprek nog wel op prijs, maar
dan zonder het kollege van Baw
, want het standpunt daarvan
was ons wel duidelijk, en
viel voor ons daarom af als
gesprekspartner •
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allerlei richtingen af, zo
ook voor een groot gedeelte
naar het oosten (resp. noord
oosten). Dat deel van het
grondwater dat ter hoogte van
Gasteren en Anloo naar het
oosten stroomt (ondergronds),
lost zout uit de bodem (van
de Anloose zoutpijler ) op.
Dit kan geconcludeerd worden
uit het feit dat het grond
water in de brandput bij Gas
teren reeds zout bevat.
Een boring op de zoutpijler
heeft aangetoond dat het water
hier op een diepte van 80 m.
reeds zout is(aldus een rap
port van het N.V. Waterleiding
maatschappij "Drenthe" 1976).
Verder is bekend dat de zout
pijler niet beschikt over een
gipskap of een beschermende
kleilaag, zodat de pij ler als'
het ware "langzaam" oplost
door het er langs stromende
grondwater.

STROMING
De eerst geplande boring zou
plaatsvinden op ongeveer 3 km
ten oosten van de Anloose zout
pijler met het doel om te zien
hoe diep het zoete grondwater
zit.A~n de hand van de veran
dering van bijvoorbeeld het
chloride gehalte op een be
paalde diepte kan men echter
zeer eenvoudig de verandering
van de stromingsnelheden van
het grondwater meten.
Uit bovenstaande blijkt, dat
deze geplande boring in de
toekomst dus wel degelijk ge
gevens kan opleveren omtrent
de stroming van het grondwater
op en omtrend de zoutpijler en
deze gegevens zijn van elemen
tair belang, indien men de



,"
t

zoutpijler wil gebruiken voor
het dumpen van atoomafval.
Redenen om de boring wel toe
te staan nu deze verderop ge
plaatst is zijn: Het grond
water stroomt vanaf de Honds
rug in oostelijke resp. noord
oostelijke richting en dit
gaat gaat meestal via de kort
ste weg, m.a.w. via de laagst
gelegen gebieden. De plaats
waar de boring het eerst ge
pland was lag relatief in een
laagte, waarlangs waarschijn
lijk een groot gedeelte van de
ondiepe waterstroming gaat,
terwijl de plaats waar de bo
ring nu is verricht veel hoger
ligt.
Ook de definitieve boorplaats
ligt buiten het verlengde van
de grondwaterstroming die
langs de zoutpijler gaat.
De eerder aangegeven boor
plaats lag meer in het ver
lengde van deze stroming.
Nadat de boring was verricht
bleek dat op een diepte van

o meter (dieper is men niet
gegaan) nog steeds zoet grond
water zat. De gegevens van de
deze boring zullen ons nog
worden toegestuurd.

• i • '. ..........":.::

Vragen door PvdA (;

"Beroering over
'boring Anloo

(Van een onzerverslaltltevers) ~

In de ltemeente Anloo is beroe·'
ring ontstaan over de voorgenomen ~

boring van de dienst Grendwater-:
~ verkenning van het TNO. De bo- t
.: ring is gepland tussen Eeltt en Eex· ?,
.' terzandwort; slechts enkele kilo.:j
!; meters van de zoutkoepels waar de lf:'ii regering mogelijk radioactief afval
!l wildumpen. :
Î: Aet PvdA· raadslid J. van der t
~ KampvanAnlooheeftB.enW.van ~
~ die ltemeente schriftelijke vra/fen I'
" ltesteld over de kwestie. Hij wil on- \\
i der meer weten of de resultaten van i
U de boringen van TNO ook wordenI
~ Iilebruikt voor het onderzoek van de •
il zoutkoepels. Het raadslid vraaltt
Ii zich verder af of 8. en W. er niet
f. veratandiJl:er aan hadden g('daan t"
Ii om samen met de Alarmg-roep ,
" Atoomafval Plannen Anloo (AAP) ~
'I;, te bekijken welke de gevolgen zijn ~

van de voor.enomen TNO·boring. f
ri Raadslid Van derKamp wil ver- ""
ol der wet('n welke informatie het :;
I: TNO heeft gegeven over de voor- ~
!, genomen boring. •

Q,

VAN AARDENNE
LEGT ZICH VAST TEGENOVER

TWEEDE KAtvERLEDEN
Uit:' !iar'ldslingen van de TlA1eede
Kamer del' Staten Generaal,
20 november 1979

Minister Van Aardenne (econo
mische zaken) geeft een voor
pig antwoord op vragen van de.
Tweede Kamer leden Knol en
Epema-Brugman (beiden PvdA)
betreffende booractiviteiten
in het noorden van het land.
Van Aardenne deelt in dit ant·
woord nadrukkelijk mee:
"dat in het kader van het

KERNUJN _

N.blad v.h. Noo~den, 5 dec. 1979

De VVD-kamercentrale Groningen
stelt het volgende: "de aan
eventuele proefboringen ge
sperdeerde kosten en tijd mo
gen later geen argument zijn
om de noordelijke zoutkoepels
daadwerkelijk te gaan gebrui
ken voor de opslag ~an radio
actief afval." Proefboringen
op zich wijst de VVD in Gro
ningen echter niet van de
hand.

onderzoek naar de geschiktheid,
en aanvaardbaarheid van zout
loepels voor de opslag van
radioaktief afval geen enkele
booractiviteit plaatsvindt en
ook niet zal plaatsvinden dan
na overleg met de Tweede Kamer
en de betrokken locale bestu~

ren. Met evenveel, nadruk zij
erop gewezen dat geen boor
activiteiten, die in een ander
kader plaatsvinden, zullen
worden gebruikt ten behoeve
van het eerder genoemde onder
zoek."

KERNUJN _

Alg. DagbLad. 12 dec. 1979

De kerncentrale in Borssele
blijft nog een week buiten
bedrijf. Enkele onderdelen
bleken defect en moeten worden
gerepareerd. Lassers die werk
zaamheden in het nucleaire
deel van de centrale verrLch
ten, mogen per persoon maar
twee maal drie minuten werken.
KERNWN _
DaiZy Te'Legraph, 7 dec. 1979
Uit de Britse uraniumverrij
kingsfabriek in Capenhurst
(Cheshire) is radioactief gas
(uraniumheX'fluoride)ontsn'Pt.~
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BORGER
en atoomenergie, hebben uitge
deéld. Ook is AAP Gasselte Bor
ger samen met actiegroepen uit
Anloo, Onstwedde en Pieterburen
het "Van Aardenne offensief"
begonnen. Dit was naar aanlei
ding van een oproep van de
"Atoomminister"om de proefbo
ringen versneld te laten uit
voeren. Met dit offensief wordt
getracht om met de bevolking
samen tegen de proefboringen
te protesteren, in een krant
die door het "Van Aardenne of
fensief" is uitgegeven wordt de
bevolking namelijk opgeroepen
om bij ieder verdacht gebeuren
Daar bepaalde personen te bel
len en dit door te geven en om
zich tegen de proefboringen te
verzetten.

WAARUIT BESTAAT AAP GASSELTE
BORGER.
Omdat het tegen houden van
atoomenergie een zaak is van de
gehele bevolking zien we ook
dat de leden uit diverse groe
peringen, instellingen, partij
en, kerkgenootschappen, enz.
komen. De groep is dus niet po
litiek enlof anderszins gebon·
den. De groep heeft contacten
met regionale en landelijke
groepen, organisaties en par
tijen.
WAARMEE MOET HET DOEL (GEEN
ATOOMENERGIE) BEREIKT WORDEN.

Harry Zuiderveld •• • • • • • •

De middelen die de AAP Gasselte
Borger aanwend om de atoomplan
nen tegen te houden en terug te
draaien zijn:
- Informatie, motivatie •
- Meewerken en denken omtrent
gebruik van energie.
Meedenken en werken aan alter
natieve energie-vormen.
- Demonstraties.
- In uiterste noodzaak: door
informatie en motivatie van de
bevolking overgaan tot mate
rieel verzet
- Samen werken en denken met
andere actiegroepen.
Wat het verzet tot nu toe heeft
opgebracht is dat het atoom
programma ver achter loopt d'an
gepland was en dat de proefbo
ringen in het gebeid van de
zoutkoepels nog niet zijn uit
gevoerd.
am nog meer kracht aan de actie
groepen te geven is het noodza
kelijk dat nog meer mensen zich
bij ons aansluiten en dat kan,
want er is vast wel een actie
groep tegen atoomenergie bij u
in de buurt, het is nog altijd
BETER VANDAAG AKTIEF, DAN MOR-
GEN RADIO-AKTIEF ===

AAP GASSELTE•I

I In dit artikel zal ik proberen

I uiteen te zetten wat de doel
stellingen zijn van de AAP Bor-
ger en hoe men tracht deze

~
I

· I doelstellingen uit te voeren.

I

I

I1
D
:l.

~ I•

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN?
Een actie-groep wordt niet zo
maar opgericht maar heeft een
bepaalde functie binnen het so
ciale, maatschappelijk gebeuren
Zo ook bij de AAP Gasselte
Borger (AAP • Alarmgroep Atoom
Plannen) •
om deze functie te laten zien

k is het van belang om de doel-'I stelling van de groep te gaan
bekijken, de doelstellingen :

.1 -Tegen gaan van proefboringen
~ -Geen atoomafval in zoutkoepels
}I -Afwijzen van atoomenergie
r1 Boven genoellde doelstellingen
.... proberen de leden van de AAP
~I duidelijk te maken bij de be
... volking door:rl - Voorlichtingen, lezingen,etc.

- Demonstraties.
- Eventuele acties.

I Met deze drie uitvoeringsmoge
lijkheden zijn we al een aan

I tal jaren bezig. In de afgelo
pen twee jaar is een aantal le

I den aktief bezig met het geven
van voorlichting aan bijvoor-

I
beeld plattelandsvrouwen, scho
len, etc. Er zijn veel aanvra
gen geweest om voorlichting

'I waaruit dus geconcludeerd mag
worden dat de bevolking wel

I gelntereseerd is in wat wij
doen.
Wat betreft demonstraties isI het duidelijk dat verschillend
.leden van de AAP allerlei de

I monstraties bezoeken maar niet
alleen andere groepen laat·I organiseren. Want op twee juni
van het vorige jaar heeft de

I
AAP Gasselte Borger in samen
werking met het LEK (LEK- Lan
delijk Energie Komitee) een

I grote landelijke demonstratie
georganiseerd waaraan 30.000

I
mensen hebben deelgenomen.
Ook wordt er door een aantal
leden actief deelgenomen aan

I verschillende acties zoals de
blokkade van het ueN complex

I die georganiseerd werd door
actie BAN(zie ook elders in dit

I
nUJ!lI!ler). Maar de AAP heeft ook
zelf al het een en ander onder
nomen zoals bijvoorbeeld eenI manifestatie (plaatselijk) die
voorafgegaan werd door een

I actie waarbij de leden van de
AAP de straat opgingen en op
alle toegangswegen van beide

I gemeentes alle auto's hebben
aangehouden en stencils,met een

I oproep om de manifesta~ie te
bezoeken en een stencil waarinI de bevolking werd opgeroepen

~tot verzet tegen proefboringen
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