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Agenda voor februari en maart
Bezoek van Jane Lee'aan Neder
land:
vrijdag 20 februari in Hotel
Mensinge, Westerbork, aanvang
19.45 uur.
zondag 22 februari op het An
ti-Atoomfestiva1 in het Grand
Theatre in Groningen.
, Jane Lee is boerin in de
omgeving van Harrisburg,
U.S.A. Zie ook elders in dit
nummer.
zaterdag 7 maart protest bij
eenkomst Volkskonsrres 14.30
uur in Hotel Parkzicht te
Veendam: - tegen militaire
depOts, - tegen radio-ak~ief

afval, - voor werkgelegenheid.
vdjda:sr 13 maart iO.OO uur
vergadering Algemeen Bestuur
van liet; .E~ G.0.: Aqendapunt:
GKN-.Dodewaard v66raf van 9 • .00
1,it1,r:-ï'D .-DQ uQ;:ropenbare hoor
zitting (va~e.l}e be-perkte t.~jd

van te voren spreektijd aan
vragen) WinSc.Î1.0terdiep 5'0
(EGD-gebouw}
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ATQÓMFÊ~T.tVAL.
Op zondag ,2'2 hbx:uarl ~al in
het Grand Th~a1:X"e tèr' ah1ui
tingvan de fi".1:mcycJ.Us een
festivál worden genoud$n.
V~naf èwe.e!°\1u:;;' ts :Itliddags
tö,t, m1.s:ideUlaoht zu-1J,en -~en

grootaa1)tal ~~en, spr:ekel:'lJl
tonee.l~ en. mu~iekqraepen
zien met hett.-he.tna..'kernener
gie} bez.ig houden ...
Daarnaast zulJt.en fil,m, videö
ea dia''S veJ:toondworden.
Papieren .in'formé.tle'zal te
kr,iigen zijn in verschillen
de standfi.
Het; i,s nog niet zeker of
energiebedrijven hieraan
mee z~llen werken.
Wel staat vast, dat Jane I:.ee,
een boerin uit Hal;risburg,
naar het Grand Theatre komt.
Zij' zal daar verteLlen wat
er is misgegaan op de boeren
bedrijven rond Harrisburg na
het ongeluk in de kerncentra
le op "'l'hree Miles Island".
Uit Ierland komt het folkduo
Berry Moore en Manus Lunny.

Om het nieuwe jaar goed te
beginnen nu een extra dikke
Atoomalarm.Er is alle reden
toe.
Februari, de voorgenomen start
van de Brede Maatschappelijke
Discussie. VOOl; wie er nog in
gelooft.
Gediskussieerd wordt er al
meel; dan tien jaar, maar de
geluiden van ongerustheid over
kernenergie, hOe talrijk ze
ook worden, lijken nog steeds
niet door de haarscheurtjes
van de kerncentrales bij de
directie doo:!=' te dringen.
Oe eerste tekenen Van de BMD
beloven niet veel goeds. De
Brauw voorzitter van de stuur
groep maatse-häppeHjke diskus
s'le (kern) enetgie: hét VNO,
dat metEilEiltl miljoenen kosten
de kampaqn-e ons de weldaden
van kerneri.l;!rgi~. i,n \411 pcm
pén.Waar schuilt nu eigen"
li~k het belanqin~ dat de
werkgevers kennelijk b;Lj
kernenerg~e hebben? Iède:!='een
d1e dat \t{il ,kan ons ,;ijn/
naarmen.,j.,ng" ~aarov~r geven:
~iehi~rV\O.or het be·tre:ff.ende
ar't1ke11ft dit ntmune:r'.
Eenk~à,'9'llé van' meer. dan 12
mÜJoen vanl'iet VNb. '!-faar
d~ 'ant1"'k':erM~ergie beweg'j,rtè}
zitopk rtle't~t.il.

:beGfrobl.alil~ ak-tJ,e rfèetl).t.}.sn'élJ.
'tnOmvang toe "bGz;.orl.in~en
~ë.l als in de 1:'e$tvalp,. h~t
iä~. ~e.tAOrdt nu bOVEmcUen
ver$tet:)<t door de ', akt1eve i.n
Zétvan ve.l.Dodewaar~~basis
;:"tetéPén•
$~tt~rele rugges~eun VOOl; de
teq~standersvankernënergie
is er rit! in de VO+-ll\ van een
g.l.aedl'l;i:eu'H- progranutta van ?ro'"
loog.: "Wij ~!jn ·niet af te
koelen",En de Atoomlobby mag
internationaal geoJ;'ganiseerd
zijn', het verzet t.egen. haar
monsterpraktljken kan ze
nergens ontlopen~

In het Emsland, dat de DUit...
se regering tot "Atomprovinz"
heeft gebombardeerd, krijgen
de protesterende Bürgerini
tiativen steeds meer aan
hangers, wat zich. in oktober
jongstleden uitte in een
massale domonstratie bij de
k~rncentl;ale in Lingen.
Het in de internationale
pers wekenlang doodgezwe-
gen ongeluk op 6 januari in
het Franse La Hague, heeft
daar 90% van de betrokken ar
beiders gemobiliseerd in een
staking_
Het zesde ongeluk daar in een
jaar tijd••..• hoe zat het
ook weer met die hooggepre
zen veiligheid van nukleaire
installaties? Deze l;!n veel
andere onderwerpen in dit
nummer, waar de atoomlobbi
geen brood van lust.

P:f'~l.ëifel'btlIoin, Gi'j $ 1Visser"
Witherenwe~SO., t<.!QO$t~rbur'en

~'95$- -i'B'0.-

AAP-Stad Groningen, Jan Brinks,
W.A. Scholtenstr. 11a, Gronin
gen, 050-123977

AAP-ElI/men,
AAfA-Errrnen, Joop Mark,,arink, Ba
l~ngêtbrink 260, Emmén, 05910
11'72$

AAP-AnZoo, Oene Zwittink, De
Hoek 14, Gasteren, 05923-413

AAP-Borgezo/Ga3seZte, Berend Men
sing, Harm Tiessingstr. 20,
Borger, 05998-5866

AAP-ZuidzJoZde, Hans Valkenhoff,
Steenderkamp 31, Z~iqwolde

(Dr.), 05287 ..1918

AAP-SiJhoonool'd, Annie Stubbe,
Oranjekanaal z.z.2, We~uper

brug, 05918-1345

HoUL1i' Over Zeggroep A1;oQ'mene.p(1ie.
P:l:,mNovarraz, Amen.-Ei 5 I Rolde,
0$920-79376

Druk
Provinciaal Welzijnsburo
Groningen

Medewerkers
Oene Zwittink, Marcel Roelofs,
Marijke Schilperoord en ande
ren.

'bedaktie
Jan Brinks, W.A. Scholtenstr.
Ua, Groningen, 050... 123977
Theo van der Veen, Groningen
Herre van Dokkumburg, Gronin
gen
Jos Grootveld, Veendam
Erik Verbraeken, Gronginge~

Roelf Sèhreuder, Groningen
Wouter Dijk, Groningen
Focko Kinqma, Bedwn.
Jan Willem van Vliet, Haren

'~-()08.1;. Gl'tm'irgêT',,$te-e:t \f;fln
O'bin.,. ~GZ;OQt:$t:uk~enw'~~' .
~tevEier(Gr. I,I .0$~!n*-16io

!fpeë'k ~tqorrike1f;ên iv,der74"fd, .A),:r.~J;d
~en D'áln., FivelSt;'. '49a~ qt'e'"
ilingén' 05€1"'73i;256 -

Anáer,egro.epé'll .d.;e kopt:.akt.per.,.
sQnen in de~e li1st ver.me~d
willen :nè~n, lw,nnen dit
400rgeven aan de l;edactie.

"il~!'C1ep Kel'nener';rï.e Sf;{ldskan.::.a, Z.
Jart.e1'l. Mal;,i.jke Wij et", E$sen
bage .. 5,4..- St~ds!tal,laal.f "05.990
'13~$5
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LA HAGUE: WAT
KRANTEN VE EGEN

DOOFPOT

R -AKTIEVE BEEK
Didier Anger in november 1980:
'we weten nu dat het type on
geluk dat op 15 april gebeur
de, in feite het zogenaamde
referentie-ongeluk was. Dat
is het ergst denkbare ongeluk

Frankrijk vanaf 1970 overscha
kelde op lichtwaterreactoren.
De straling van de splijtstof
uit deze centrales is tien
maal zo hoog als die uit de
oude gasgrafietreactoren. De
fabriek kon de enorme hoeveel
heid op te werken brandstof
stavenniet meer aan, en de
achterstand werd steeds groter.
Voor de Franse regering werd
de opwerkingsfabriek steeds
meer een prestigekwestie. Men
zou de wereld wel eens even la
ten zien dat opwerking wel de
gelijk mogelijk was en had al
wilde dromen van Frankrijk als
de grote opwerker van heel
Europa.
Uit de geheime, maar inmiddels
grotendeels uitgelekte contrac
ten tussen La Hague en een aan
tal Europese kerncentrales,
waaronder Borssele, is inmid
dels duidelijk geworden dat
de Fransen niet alleen. uit
gaan van het prineipe 'de
klant betaalt', maar ook een
groot deel van de risico's
afwentelen op de contract
partners. Nederland is zo
via de centrale van Borssele
niet alleen verantwoordelijk
voor de instandhouding van
de fabriek, maar zelfs voor
de uitbreiding ervan, want
ook daaraan moeten de con
tractpartners meebetalen.
De geschiedenis van de opwer
kingsfabriek is er een van
talloze incidenten en bijna
rampen. Maar wat er op 1S
april 1979 gebeurde was meer
dan een incident. Er ontstond
brand in een transformator
station, waardoor de stroom
uitviel. Daardoor stopte de
geforceerde koeling van de
bassins met radio-aktief af
val. Omdat de electriciteit
was uitgevallen, had men de
bassins niet meer onder con
trole. Na vier uur, zo ~ist

men, zou gasvorming optreden,
en na tien uur zou er kans
zijn op explosies. Pas na
drie uur kon een hulpgenera
tor worden ingezet.

Het staatsbedrijf te La Hague
werd in 1966 opgericht voor
de opwerking van splijtstof
uit zogenaamde gas-grafietreac
tors. Grote technische proble
men ontstonden dan ook toen
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STAKING

Cesium-137 en Strontium in
de lucht gekonstateerd. om
15.30 uur was de straling bij
de STE nog altijd 6 maal de
maximale dosis. De volgende
dag is ook koeiemelk in de
omgeving gekontroleerd. De
normale dosis is 40 picoCurie
per liter melk. Nu werd er
10.000 tot 15.000 picoCurie
per liter gemeten.

PRESTIGE

Op de dag van het ongeluk
zelf achtte de directie van
de fabriek het niet nodig
dat het personeel geëvacu
eerd werd. Kostte wat kost
moest paniek voorkomen worden.
De wind stond op 6 januari
uit het noordwesten, zodat
de radio-aktieve wolk de zee
op dreef. Op de 19 ernstig
besmetten die naar het zie
kenhuis werden vervoerd na,
mochten de arbeiders ·s a
vonds gewoon naar huis. Bij
het vertrek uit het bedrijf
moeten de arbeiders elke
dag door een 'decontaminatie
alarm', een soort poortje
waarbij een alarm overgaat
wanneer degene die er door
stapt teveel straling heeft
opgelopen (vergelijkbaar
met de poortjes die men op
sommige luchthavens aantreft).
Bij alle arbeiders ging op 6
januari het alarm. De bedrijfs
leiding verklaarde echter dood
leuk dat het apparaat defect
was~

Van de 2500 werknemers van de
fabriek zijn er op woensdag 7
januari 1300 in staking ge
gaan om verbetering van de
veiligheid af te dwingen.
Al na anderhalf uur gaf de
directie volledig toe aan de
eisen van de arbeiders om
verdere onrust te voorkomen.
Op zaterdag 10 januari vond
in het nabijgelegen Cherbourg
een grote demonstratie plaats,
waaraan 4000 mensen deelnamen,
een ongekende hoeveelheid voor
deze gezagsgetrouwe streek.

het nIet nodig oordeelden te
berIchten. De bron van deze
2evaarUjke zeHcensuur,
waaraan onder meer de Volks
krant meedeed, la2 in F~an
krijk.

De Franse staatstelevisie
bracht over het ongeluk
slechts twee korte berichten.
Eerst wist men te melden dat
er geen enkele besmetting was
opgetreden; een paar uur later
dat de besmetting tot het ter
rein van de fabriek beperkt
was gebleven. Het Franse
persburo AFP besteedde er al
even weinig aandacht aan.
Op woensdag 14 januari bel
ik Didier Anger op, nu wil
ik er het fijne wel eens van
weten. Didier Anger is voor
zitter van een samenwerkings
verband van aktiegroepen
tegen La Hague in de punt
van Normandië. Ik heb hem
in november ontmoet toen ik
een paar dagen rond de op
werkingsfabriek heb door
gebracht, om er een artikel
over te schrijven.
Uit zijn woorden heb ik de
toedracht van het ongeluk als
volgt gereconstrueerd: op
dinsdag 6 januari om 11.30
werd er brand ontdekt ineen
ondergrondse opslagruimte voor
radio-aktief materiaal in een
uithoek van het immense fa
brieksterrein. De brand breid
de zich uit tot een STE (Sta
tion de Traitement des Efflu
ents, een vloeistofbehande
lingsuimte). Er kwam een gro
te wolk radio-aktief gas vrij.
Kort na het ongeluk werd in
de omgeving 26 maal de maxi
male dosis bèta-straling ge
meten, er werd onder meer

'Geen letter~ Ik zweer het e,
teen letter. E ke dag heb ikn de krant gekeken, maar er
heeft niets over ingestaan.'
Een verhIt gesprek op zonda2
11 januari 1981. vijf dagen
na het ernstI1e on2eluk ij
de opwerkIn2s abriek in La



dat men zich in een opwerkinqs
fabriek kan voorstellen, waar
bij grote gebieden radio-ak
tief besmet kunnen raken.
Veel mensen hebben gedacht dat
het zomaar een brand was, maar
in werkelijkheid hebben we op
het randje van een catastrofe
gebalanceerd. '
Het op één na laatste ongeluk
dat gebeurde, had ernstige ge
volgen
Het op ~én na laatste ongeluk
dat gebeurde, had ernstige ge
volgen voor de directe omge
ving. Op het terrein waar
laag- en middel-radio-aktief
afval ligt opgeslagen, begaf
op 21 september van het vorig
jaar een pomp het. Daardoor
overstrooomde een bassin met
koelwater gemengd met licht
aktief materiaal. Het radio
aktieve spul stroomde onder
het hek van het terrein door
en kwam daar terecht in een
stroompje, de St. Hélêne.
Dit beekje stroomt door een
dal van enkele kilometers
lenqte om uiteindelijk in de
Atlantische Oceaan uit te ko
men. Maar in het dal tussen
fabriek en de zee grazen
koeien en schapen, die met
hun poten door de radio-ak
tieve modder langs de
beek wandelen. De St. Hélêne
is nu de meest radio-aktieve
beek van Frankrijk.
Het stroomdal van de St. Hé
lêne is weliswaar niet om
heind of afgesloten, maar
voor een deel wel eigendom
van COGEMA, het staatsbedrijf
dat de 0?Werkingsfabriek runt.
om de sporen van het ongeluk
uit te wissen, besloot de
directie dan ook enkele da
gen na. het incident om met
speciale reinigingsploegen
de radio-aktieve troep buiten
het hek op te gaan ruimen.
Daarbij had men buiten de
gretig toegestroomde journa
listen en aktievoerders gere
kend, die van achter de strui
ken toekeken en foto's maak
ten. Het schoonmaakwerk is
nooit afgemaakt, en toen we
eind november mèt een stra

lingsmeter bij de beek gingen
kijken, bleek de modder nog
steeds sterk radio-aktief te
zijn, zo'n vijftig maal de
n~tuu~_lijke dosis.

WERKEN MILIEU
De werkomstandigheden op de
fabriek zijn berucht. Volgens
een onderzoek van de socia
listische vakbond CFDT zijn
er de laatste jaren onder de
werknemers van La Haque min
stens vijftien gevallen van
long-, schildklier- en andere
soorten kanker opgetreden die
als 'beroepsziekte' kunnen
worden aangemerkt. In een
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individueel geval valt nooit
te bewijzen of een ziekte di
rect verband houdt met stra
ling; zeker is wel dat het
aantal kankergevallen in de
fabriek duidelijk ligt boven
het gemiddelde van de bevol
king.
De licht radio-aktieve stoffen
die in zee worden geloosd, wor
den via een leiding naar een
plek gebracht waar plaatselijk
een sterke stroming staat. Dit
om het verdunningseffect te
vergroten. Toeh heeft men spo
ren van Cesium 137 zelfs op
de kust van Noorwegen aange
troffen. Als gevolg van 'klei
nere' ongelukken heeft men al
diverse malen kleine hoeveel
heden plutonium in zee ge
loosd. Honderden kilometers
verder, in de baai van de
Seine, zijn al plutoniomspo
ren aangetroffen.
Zelfs bij het '·normaal func
tioneren' van de fabriek, zo
heeft de Franse milieudienst
SCPRI toegeçeven, worden er
in de oesters van de Norman
dische kust verhoogde concen
traties Strontiom-90, Cesium
137, Rhubidium en Ruthenium
aangetroffen.
Maar ook bij La Hague vindt de
gebruikelijke zWéndel met sta
tistieken en cijfers plaats.
Ce officiële risicoberekenin
gen gaan er vanuit dat de hoe
veelheid straling die de fa
briek loost, zonder meer ge
deeld kan worden over het aan
tal inwoners in de omgeving.
Alle betrokkenen weten echter
dat de wind meestal west is
op het schiereiland, zodat
de inwoners van het ene
dorp vele malen groter risico
lopen dan die van een ander.

MILITAIR PLAN
Inmiddels is ook het geheime
plan voor een groot ongeluk
bij La Hague uitgelekt. Dit
plan, het zogenaamde plan
ORSEC-RAD, steunt op twee
methodes: evacuatie van de
bevolking in de minder ern
stige gevallen, totale af
sluiting van het schiereiland
in het ernstigste geval. In
het laatste geval wordt het
hele schiereiland van Coten
tin hermetisch van de buiten
wereld afgesloten. Dit kan
door middel van een soort
waterlinie, een gebied van
moerassen en rivierlopen
dat het schiereiland van
het vasteland scheidt. Een
gebied met tienduizenden
inwoners zal dan volledig
worden geisoleerd. Uit de
streek direct achter de
waterlinie zal men misschien
nog mensen evacueren, maar
voor de inwoners van de punt
zal het dan al te laat zijn.

Toen dit plan uitlekte, was
het voor de aktiegroepen
rond de fabriek maar al te
duidelijk. Het was geen toe
val dat men het atoomvuilnis
vat van Europa juist op dit
schiereiland had gebouwd.
Zo werd ook opeens duidelijk
waarom men nauwelijks twin
tig kilometer van La Hague
de grootste kerncentrale
ter wereld bouwt, die van
Flamanville, met een vermogen
van 5200 MegaWatt, meer dan
tien maal zo groot als Bors
sele!

BO.RSSELE
Hoe kan een fabriek die
bijna dagelijks last heeft
van bedrijfsstoringen, enkele
malen ternauwernood aan een
catastrofe ontsnapte, en bij
wijze van spreken van ellende
haast in elkaar stort, toch
nog denken aan uitbreiding?
De verklaring moet worden

'gezocht in het grenzeloos
ambitieuze atoomprogramma,
dat van Normandië de nucle
aire navel van de wereld
wil maken. Nederland behoort
met Duitsland, Japan, Zweden,
Zwitserland en België tot
de klanten van La Hague.
Hoe zit de Borsselecentrale
in de netten van de opwer
kingsfabriek verstrikt?
In 1974 besloot Borssele een
contract met de COGEMA voor
de opwerking van gebruikte
splijtstofstaven. Dat zag
er toen niet ongunstig uit,
want het áfval kon in La
Haque blijven. Maar toen de
fabriek na 1974 steeds meer
klanten kreeg, werd de op
slagcapaciteit te klein.
Toen dan ook in 1978 een
nieuw contract moest worden
opgemaakt voor de periode
1980~1990, zat het venijn
in de bepaling dat Borsse1e
na tien jaar alle kernafval
terug zou moeten nemen.
Pas wanneer de Nederlandse
regering daarvoor garant
zou staan, was COGEMA bereid
het contract te sluiten. De
regering ~as al druk bezig
die garantie te verlenen,
toen de Tweede Kamer er
lucht van kreeg. Met een
beroep op geheimhouding, die
contractueel verplicht is,
werd de parlementaire demo
cratie ondergraven.
Ondanks het feit dat de pre
cieze uitvoering van het
nieuwe contract nog onzeker
is, betaalt Borssele al wel
vast mee aan de uitbreiding
van La Hague. Een aanbetaling
van vijf miljoen gulden is
door de PZEM al vast gestort.
Voor opwerking en verglazing
is men straks 130 miljoen
kwijt, terwijl daarboven nog



tingsbijeekomsten te beleg
gen, waarop v66r- en tegen
standers van kernenergie in
de gelegenheid worden ge
steld informatie te geven
over de problematiek.

PROGRAMMA
Donderdag 29 lanuari 20.00
uur in Hotel de Marke"
is er een voOrllchtingsavond
met als spreker de heer K.W.
van der Hoek (redacteur
Hervormà Nederland)
Onderwerpen voor deze avond
zijn:
- wat is een electriciteits
centrale
- wat is een kerncentrale
- waarvoor is energie nodig
- waarvoor kernenergie
- wat zijn de alternatieven
- wat doen we met kernafa!val
Woensdag 11 februari 20.00
uur in Hotel "de Marke"
is er een avond met als psre
ker Dhr. Bisiot (natuurkundi
ge).
Onderwerpen voor deze avond
zijn:
De v66r- en nadelen van kern
energie.

KERNLIJN

Donderdag 26 februari 20.00
uur in Hotei "de Marke"
is er een discussie met mede
werking van iemand van het
Energie Centrum Nederland
uit Petten en Jeroen Regtien
(milieudeskundige).
Onderwerp voor deze avond
zal zijn:
De opslag van atoomafval in
zoutkoepels. Toelichting qe
schiedtdoor middel van een
diaserie.

Van 23 februari tot 27 febru
ari is ook de tentoonstelling
Energie Educatief in Vlagtwed
de te zien. Voor verdere in
lichtingen kun je bellen
05993-2194.

Nord~We8~ Zeitung S jan. 1981
Verdere uitbreiding van kern
energie is volgens onderzoeks
minister Andreas von Bülow
(Socialistische Partei Deutsch
lands) noodzakelijk vanwege de
betalingsbalans van West-Duits-

~ land.

WERKGROEP
De werkgroep is zo breed mo
gelijk opgezet.
Er zijn deelnemers uit de
vereniging van dorpsbelangen
Vlagtwedde, de leermarktgroe
pen uit Vlagtwedde, Sellingen
en Ter Apel.
Ondersteuning van de werkgroep
gebeurt door beroepskrachten
van de Stichting P.E. de
leermarkt te Oude Pekela en
de Stichting Opbouwwerk Vlagt
wedde.
Uit de discussie in de werk
groep bleek al spoedig, dat
je je niet alleen kunt beper
ken tot de dumping van het
atoomafval; het hele vraag
stuk van energie en kernener
gie in het bijzonder komt
dan uiteraard aan de orde.
De werkgroep heeft dan ook
besloten in eerste instan
tei een drietal voorlich-

Zoals bekend zal zi n zi"n
e plannen om atooma va in

de zoutkoepels bIJ Onstwed
de tedumäen, nog steeds

Op de ledenvergadering van
1980 van de vereniging van
dorpsbelangen Vla~twedde is
een werkgrOep opgericht die
zich bezighoudt met het pro
bleem van de dumping van

VLAGlWEDDER
-KERN-ENERGIE

KERNLIJN
Jan Folkerts

STOP

KERNENERGIE

Het Ni-ewue Land 12 jan. 1981
IJsselcentrale gewapend tegen
aktie Giroblauw.
Volgens de direktie van de NV
IJsselcentrale is de aktie
Giroblauw van geen enkele in
vloed op het administratieve
gebeuren bij het bedrijf ( ••• ).
Volgens de IJC zijn er hoog
uit enkele tientallen aktie
voerders op dit terrein ak
tief.
Wel heeft men het hele gebouw
aan de Zevenalleetjes in
Zwolle voorzien van een geslo
ten TV-circuit, dat o.a. alle
bezoekers registreert. Boven
dien worden deze bezoekers
thans opgehaald en ook weer
weggebracht. Ook zijn er maat
regelen getroffen, waarbij het
niet mogelijk is om tijdens
de middagpauze via elke wil
lekeurige deur het gebouw
binnen te gaan c.q. te verla
ten. (: ... ),.

een winstmarge van 25% voor
de COGEMA moet worden betaald.
Uit de overeenkomsten die La
Hague slot met andere 'klan
ten', zoals de Zweedse Ring
hals 3 centrales blijkt dat
een centrale die zijn con
tractuele verplichtingen
niet nakomt een boete moet
betalen van fsO.OOO per
dag. Dit zou kunnen gebeu
ren wanneer Nederland niet
in staat is het kernafval
terug te nemen, bijvoorbeeld
ddor het ontbreken van een
verantwoorde opslagmethode.
Door dit bijna wurgende con
tract is Nederland mede ver
antwoordelijk voor de uit
breiding van de grootste nu
cleaire zw1jnestal van
Europa, een fabriek die jaren
geleden al gesloten had moe
ten worden.



KERNENERGIE IN DE
EEM5HAVEN

Er is reeds bijna twee ~aar

getouwtrek op bestuurliJk ni
vo rond de erfpachtovereen
komst tussen het Havenscha
Del zi 1 beheerder van e
Eems aven, en het Electr c 
teitsbedrijf voor Groningen
en Drente, de E.G.O. De inzet
ervan is de mogelijke vesti
g1ng van een kerncentrale in
de Eemshaven. Zoals de zaak
er nu voor ligt. (vastgelegd
in de inmiddels afgesloten
erfpachtovereenkomst) is op
bestuurlijk nivo een belang
rijkebelemmering weggeno
men om in de Eemshaven tot
de vestiiing van een kerncen
trale over te iaan.

HISTORIE
In het voorjaar van 1979 von
den er besprekingen plaats
tussen Havenschap en EGD over
een ontwerp-erfpachtovereen
komst. Naast de huidige Eems
centrale had de EGO optie ge
nomen op een terrein om in de
toekomst een tweede centrale
te kunnen bouwen. Over dit
terrein werden de onderhande
lingen gevoerd. In het ont
werp was geformuleerd dat de
EGD geen kerncentrale in de
Eemshaven zou kunnen vestigen
zonder uitdrukkelijke toe
stemming van het Havenschap.
Het EGD ~erzette zich met
succes tegen deze formule
ring. In de afgesloten over
eenkomst heeft het Haven
schap geen enkel middel meer
om de vestiging van een kern
centrale te verhinderen.
Zelfs niet om sttengere voor
schriften met betrekking tot
de veiligheid te stellen dan
in de huidige wetgeving m.b.t.
kenrnenergie liggen vastge
legd, een wetgeving waar heel
wat op valt aan te merken.

FIN. SCHADE
Deze konklusie volgt uit
de lezing van artikel 11 lid
3 van deerfpachtovereenkomst.
''VOOl' hst get)a~ dat de el'fpachtel'
(EG!)) vam het r>ijk vergunning vetó'
kr>ijgt .voO%' oprJekking van e ~ectr>i

eiteit dool' midde l: van kernenerogie
behoeft hij tevens vool'afgaande
schr>ifteUjke toestermring van hst
Havenschap. Het Havenschap zal: de
ze taestermring vel'~enen (IJ in-

6

dienel'fpachtel' (EG!)) zich schl'if
te~ijk bel'eid vel'k~t de tenge
va~e van gebpui1<making van kern
enel'gie doOl' hst Havenschap te
Lijden 8chade~ "'e~ke onclermeel'
kan.bestaan in schade dool' vel'
mindel'ds u:i.tgeefbaarheid van tel'
l'einen~ geh8e~ te vel'goeden."
(eel'ste atinea van al't. 11 ~id 3)
De EGD zal te zijner tijd
met genoegen een kattebelle
tje opstellen waarin ze zich
bereid verklaart tot een der
gelijke schadevergoeding.
Het enige gevolg is immers
dat de arehieven van het Ha
venschap weer één velletje
dikker worden. De EGD kan
rustig bouwen en produceren
omdat ze aan de formele voor
waarde "schriftelijk bereid
verklaart" heeft voldaan.
Pas wanneer het Havenschap
een schadeclaim indient be
ginnen de problemen: het ge
touwtrek en geharrewar over
geld dat uit de kas van de
EGD naar ae-kas van het Ha
venschap moet. Ofwel, het
gaat dan om de vraag in hoe
verre de elektriciteitsver
bruiker via de tarieven moet
bloeden voor schade waar hijl
zij zelf toch al de dupe van
is.
In de erfpachtovereenkomst is
reeds op dit juridisch steek
spel vooruitgelopen "door in
het betreffende lid een vijf
tal alinea's op te nemen over
de procedure in geval van een
schadeelaim.
Op deze manier ontloopt men
echter wel de werkelijke pro
blemen. Problemen van schade
aan volksgezondheid en milieu
die al zo dikwijls door de
.nti-~ernenergiebewegin~zijn
geformuleerd en. in ae praktijk
van 0 ••• Harrisburgzijn aan
getoond.

ENGE BELANGEN
in bovenstaande hebben we
reeds aangetoond wat het be
perkte blikveld is van de on
dertekenaars van deze erf
pachtovereenkomst, nl. alleen
financiële schade terwijl scha-

·de aan volksgezondheid en mi
lieu buiten beschouwing blij
ven.
Ook voor de formulering ""'e~ke

ondetmeet: kan bestaan in schade
door veZ'mindel'de uitgeefbaal'heid
van tel"t'eiMn" verdient kri
tiek. Ook hier gaat het weer

om de financiële schade die
het Havenschap lijdt doordat
ze minder erfpacht zal ont
vangen omdat een aantal be
drijven zich niet in de omge
ving van een kerncentrale zal
willen vestigen. Deze schade
kan een punt van getouwtrek
tussen Havenschap en EGO wor
den.
Daarnaast is de bestemming van
de Eemshaven in z'n geheel ook
in het geding.
Het enige gevestigde bedrijf
gedurende het bijna lO-jarig
bestaan van de Eemshaven is
de'Eemscentrale. Er zijn plan
nen voor de bouw van een LNG
terminal, die nu de levering
van Algerijns vloeibaar aard
gas niet doorgaat gelukkig
op losse schroeven is komen
te staaa.
Shell heeft plannen voor de
bouw van een steenkoolver
gassingsfabriek. De regering
wil de Eemscentrale uitbreiden
tot een vermogen vier maal zo
groot als de huidige (gasge
stookte) centrale.
De EGD wil tenslotte de bouw
van een nieuwe op steenkool
gestookte electriciteitscen
trale.

ENERGIEPARK
Op deze manier krijgen we
toch steeds meer een plaatje
van de Eemshaven als een e
norm energiepark. Met gevol
gen voor het kwetsbare 001
lard- en Eemsmondmilieu zoals:
een sterke verarming van het
oppervlaktewater en een ster
ke vervuiling van bodem en
water ten gevolge van opslag
en gebruik van steenkool.
Dit plaatje van de Eemshaven
blijkt een bewuste politiek
als achtergrond te hebben:
een bestuurder van het Haven
schap heeft zich laten ont
vallen dat er een taakverde
ling tussen de Eemshaven en
de toekomstige (Westduitse)
Dollarthafen bestaat die er
op neerkomt dat de Eemshaven
voor de energieproduktie is
bestemd en de toekomstige
Dollarthafen energieverslin
dende industrie moet herber
gen. Nauwkeurige gegevens
hebben wij echter niet, het
is echter wel een feit dat
infrastrukturele werken die
de laatste jaren zijn ultge-



DODEWAARD
DICHT

pot, waardoor wij energie
krijgen. Maar er komt ook
(ja, hoe omschrijf je nou
radio-aktieve straling) een
soort wind, en als die in de
lucht komt, dan gaan alle
mensen dood."
Een moeilijk iets gemakkelijk
vertellen, valt zwaar tegen.
Vooral als je er zelf maar
weinig van begrijpt.
"Waarom gaan die mensen dan
dood, mama?"
Je zou er een zenuinzinking
van krijgen. Misschien kon ze
het beter moeilijk vertellen,
dan zou Ben misschien ophou
den met die vragen. Maar nee,
dat kon ze Ben ook niet aan
doen.
"In die wind zitten stukjes,
di~ zo klein .zijn, dat niemand
ze kan zien; en als die stuk
jes nou in je lichaam komen,
dan ga je daaraan dood."
Nog was Ben niet tevreden ge
steld. Maar om een vijfjarig
kind nou da gevaren die aan
kernenergie verbonden zijn
uit te leggen., is moeilijker
dan bv. de essentie van de
relativiteitstheorie op
sehrift te stellen.
Ben begon te huilen.
"Maar ik wil niet dood, mama.
Ik wil geen stukjes in mijn
buik. Ik wil dat gebouw weg."
Waaruit maar blijkt dat het
kinderintellect inderdaad op
een hoger nivo staat dan dat
van sommige volwassenen.
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"Moeder, wat doen al die men
sen daar?"
Kindervragen kunnen altijd be
hoorlijk lastig zijn. Hoe leg
je zo'n kind nu uit dat dit
een massale protestdemonstra
tie tegen de kerncentrale
Dodewaard is. Vragen over
de bijtjes, bloemetjes, en
.j e weet wel wat, zouden mak
kelijker te beantwoorden zijn:
daar waren tenminste stan
daardantwoorden voor.
"Die mensen willen aan die
mannen, die je altijd op te
levisie ziet, met die ernsti
ge geziohten, zeggen dat dat
gebouw dicht moet."
Dat was nog geen bevredigend
antwoord, vond ze zelf. Maar
Ben zag dat, met zijn vijf
jaren, zelf al in. Het kin
derintellect staat relatief
op een hoger nivo dan het
onze.
"Waarom moet dat gebouw dan
dicht, mama? Ik vind het een
heel mooi gebouw."
Tja, je zal er toch een keer
aan toe komen. Je kan je kind
niet blijvend onwetend houden.
"Kijk Ben, in dat gebouw ma
ken ze energie. Dat hebben
alle mensen nodig, anders
doen de televisie, de radio
en onze electrische dekens
het niet. Maar om die energie
te maken, zijn hele gevaar
lijke stoffen nodig. Dat noe
men ze uranium. En dat urani
um maken ze in de fabriek ka-

WISE-Br.t1.14tin na. 74i 8 jan. 1981
Op 3 januari is een nieuwe
aktiegroep tegen kernenergie
opgericht in Mitterteich
(Noord-Oost Beieren), als
reaktie op de aankondiging
van plannen voor een tussenop
slagplaats voor radio-aktief
afval aldaar. Meer dan 800
burgers uit die streek nemen
eraan deel.
Oe plaatselijke politici
en bevolking hoorden voor het
eerst van de plannen voor de
opslagplaats op 22 nov. 1980,
toen de autoriteiten het
nieuws bekend maakten.
Ondanks het gebrek aan poli
tieke aktiviteit in die
streek in het verleden, ver
schenen 1000 mensen op een
aktievergadering.
Op 13 dec. 1980 demonstreer
den meer dan 6000 mensen in
Mitterteich om hun veront
rusting te uiten over de op
slagplaats. Het was één van
de grootste demonstraties
die deze plaats ooit gekend
heeft.
Verdere plannen van overheid
en industrie om deze streek
te veranderen in een nucle
air "park~ houden in het
voortzetten van test-opera
ties met uranium in het
Fichtelgebirge en de moge
lijke bouw van een opwer
kingsfabriek in het nabijge
legenplaatsje Marktredwitz.

KERNLIJN

voerd in dit plaatje passen.
Zo kwam de hoogspanningslei
ding Meeden-Diele gereed.
Via deze lijn wordt de over
capaciteit van de huidige
E~scentrale o.m. naar West
Duitsland afgevoerd.
Na de totstandkoming van de
erfpachtovereenkomst blijkt
de kous op bestuurlijk nivo
niet af. Provinciale Staten
van Groningen nemen op 16
april 1980 een motie aan waar
in het Algemeen Bestuur van
de EGO verzocht wordt de mo
gelijkheid van een kerncen
trale in de Eernshaven niet
open te houden.
Het EGO wil niet afstand doen
van haar ~contraetuele recht~

om een kerncentrale te vesti
gen, zo blijkt uit het EGD
advies van 8 augustus 1980
aan het Provinciaal Bestuur
van Groningen. Met andere
woorden: de EGO wil het
recht houden om radioaktief
afval te produceren dat t.z.t.
in de zoutkoepels in Gronin
gen en Drente gedumpt moet
worden.



FILMCYCLUS K.A.G.

""

PROGRAMMA

Thema 29 .jar.uari t;ot en l"Ie't:1 febru
ari: Wa~. zijn ~rncentrates?

Film: "De Zonneschaal".
Een film over de bouw van
een school onder een aarden
wal • voor optimale isolatie.
Na ae nodige financiël~ pro
blemen, worden zonrté-kollek
toren gelnstalleerd voor
verwarming.

Film: Benut de wind.
Een tekenfilm over het ge
bruik van windenergie, vroe
ger en nu.
Het bied~ een voorproefje van
toekomstige ontwikkelingen.

Hoofdfilm: "Oeense en~rgie".

In de film zien we mensen
van zowel het pla~teland als
uit de stad die practische
met de alternatieve vormen
van energie aa.n de slag ge
gaan zj,jn. Ze hebben nage
dacht over de konventione
le energievoorraad, de
kernenergie en bouwen wind
molens, doen aan natuurlijke
gaswinning en richten zonne
energie installaties op. Ze
zijn daarmee onafhankelijk
geworden van de technologie,
waarover ze geen macht heb
ben.

vallen, zou dat een atoomramp
betekend hebben.
Dit programma i& een gedrama
tiseerde reconstructie van
deze gebeurtenissen.
Hoo!dfilm: "Veroordeeld tot
succes."
In La Hague in Frankrijk staat
een atoomfabriek die het atoom
afval behandelt uit de kern
centrales o.a. uit de kern
centrale Borssele.
Uit de gebruikte, hoog radio
aktieve brandstofstaven wordt
het nog bruikbare uranium en
het plutoniom gehaald.
In juni 1975 besluiten de
arbeiders in de fabriek rucht
baarheid te geven aan de ver
slechterde arbeidsomStandig
heden; aan het gevaar voor
radio aktieve besmetting voor
henzelf en hun omgeving.
Dit doen zij samen met de vak
bond d.m.v. deze film.

Thema 19 februari tot en met 22,
februari: Kernenergie en samente
'J"t.~.

Film: Atomos .
.O~ze film, gemaakt door Phi-

Thema 12 februa:I'i tot en met lS fe
. bl'UtZP'i: A~r:ernatieve enerogiebron-

nen.

verschijnin2 van deze Atoom
alarm reeds achter de rU2 zIjn
<rëd.) .

Thema S f"ebruari tot en met· 8 febru
aroi: Ri.s:z.ko '.s van keM:lenergie.•

Vidéofilm: Een jaar na Harris
burqvan Wouter vàn Dieren.
Op 28 maart 1979 vallen in de
kerncentrale vlakbij het
plaatsje Hartisburg enkele
pompen uit. Oorzaak: het falen
van de techniek en het maken
van menselijke vergissingen.
Wanneer de kern was droogge-

De redactie realiseert zich dat
de beide eerste thema's bIJ

aoofdfilm: "Meer kerncentrales?"
Deze film van Per Mannsteadt
geeft eert schat aan informatie
over het intern functioneren
van kerncentrales, de econo
mische achte~gronden en vOOr
al de gevaren waaraan de bevol
king wordt blootgesteld:
de bedreiging van milieu en
de gezondheid, maar ook de
gevaren van het gebruik van
kernenenergie voor militaire
doeleinden.

We merken nu al dat ondoor
dachte stappen kunnen leiden
tot grote ekonomische nade
len en gevaren voor bevol~
king en milieu.
Daarom is het belangrijk, dat
iedereen mee gaat praten over
een omstreden zaak als kern
energie.

B":"M:O •.

ALLE KANTEN

kernenergie. .

De Kritische A~oomgr~ep Gro
ningen organiseert vanaf eind
januari in samenwerkin met
een aanta wijkcentra, een
film- en videocyclus over

De Kritische Atoomgroep Gro
ningen bestaat onder andere.
uit groeperingen als de Atoom
Alarm groepen, FilmhuiS nDe
Spieghel", Sticht:i.ng Kloet:
en Vereniginv Grandtheater
Grandioos.

De K.A.G. meent, dat een eer
lijke ~iscu~sie alleen ge
voerd kan worden al~ ieder
een voldoende en van alle
kanten beliohte in;ormatie
krijgt. Daarom zulLen zij
films vertonen die zowel de
voordelen als de nadelen van
kernenergie belichten.

De regering heeft al jaren ge
leden aangekondigd, dat de be
volkLng 'zelf~ee mag praten
o\l'erja dan nee kernenergie.
Dit zounroeten·~'ebeuren in
een zOgenaamdeJBrede Maat
scbappelijke Discussie' kort
weg BMD. Bovengenoemde groe
peringen vinden dat deze BMO
maar .ee.hs van de grond moet_
komen en is begonnen met het
'QrAjantsereh vah filmavonden
omdat:
- van de reqer1hq niet valt
te venIacnten.. zek~r nu de
verkiezingsstr:i,~d·losbarst.
- vanwe~kgevers~ijde (VNO)
het plan 'be~rl:;raatom een
groot$cheepse~eklamek~pa9ne

vOOr kernenenerqie op touw
te zetten.
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ELDERS IN 'T LAND
De Giroblauw aktie wordt
op het ogenblik in grote de
len van het land gevoerd, en
breidt zich voortdurend uit.
De koördinatie verloopt voor
een belangrijk deel via
Aktie Strohalm (tel. 030
314314). De strategie wordt
er meer en meer op gericht
om de mensen huis aan huis
te benaderen.
Op 4 december jl. lazen we
in de Volkskrant dat in
Deventer de plaatselijke
Dodewaard-groep de start
heeft gegeven voor de GB
aktie tijdens een demonstra
tieve aktie bij de IJssel
centrale, toen na een ge
sprek met de direktie van
dat bedrijf bleek, dat die
principieel koos v56r kern
energie. En de lijst van
steden wordt langer!

ZENUWACHTIG
De Amsterdamse gemeenteraad
heeft zich uitgespröken tegen
de voortzetting van de steun
aan Dodewaard door het PEN
(Provinciaal Energiebedrijf
Noord-Holland). Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
heeft echter laten weten er
niet voor te voelen die steun
in te trekken.
De energiemaatschappij van
de provincie Utrecht ver
toont de laatste tijd teke
nen van onrust.
In de stad Utrecht probeert
ze namen en aanslagnummers
te koppelen, kennelijk in
een poging de effekten van
de aktie te omzeilen. Het is
op dit moment niet duidelijk
in hoeverre dit resultaat
heeft.
Dezelfde energiemaatschappij
heeft in Rhenen als reaktie
op de Giroblauw aktiviteiten
korte tijd de stroom van
mensen afgesneden, maar na
dreiging met een kort geding
van de kant van de aktievoer
ders, die ingreep weer onge
daan gemaakt.
Het is duidelijk dat we op de
goede weg zijn, maar tevens
dat er nog heel wat werk zal
moeten worden verzet voor de
energiebedrijven in Nederland
omgaan.

Theo van der Veen

KERNLIJN
WinschoteI' (,ouztam; 13 dec. 1980
BaW van Muntendam hebben zich
geheel tegen kernenergie ver
klaard. Dodewaard mag niet
worden uitgebreid, maar moet
in de toekomst worden geslo
ten.

BETALINGSTERMIJN
sinds 1<.oI't heeft het EGD haa» in
ningssysteem wat verandel'd. De l'e
kening van het enBI'giebed2"i.jf
moet nu niet meeI'~4Ifn keeI' in de
t!JJee maanden~ maazt eens in de
maand betaaU r.1oztden.
VOOI' het ~oel'Sn van de Giztablaw..1
aktie maakt dit geen wzenlijk vezt
schil.
U betaaLt peI' maand met t!JJee ovezt
schztijvingskaaztten van gizta of
bank. en ntiet met de acceptgizta
1<.aa:l't die U thuisgestuUZ'd mjgt
of de automatische afschztijving.
Machtiging VOOI' het 'ta:atste~

als u die in het veI'leden veI'l.eend
heb~~ kunt U intI'ekken dool' middel
van een kaaztt. die op het postkan
tOOI' te mjgen is.
Op de eel'stevan de t!JJee ovel'schztij
vingskaaztten betaal-t: U het vezt
schuld:i.gde bedzoag min ~én guUen~

en die laatste gulden betaalt U
een r.1eek Zat.el' met de tlJeede
kaaztt. Zoztgt U el' r.1e l VOOl' dat
beide bedragen binnen de gestelde
termijn oveztgeschZ'even zijn. Op
beide· kaareen. vermeUt U UlJ vezt
bI'Uikel'snwmrel' en de termijn tuaaz
oveI' U betaaLt -beide gegevens
staan op de acceptgiztakaaztt vezt--
meU- en een spreuk in de troant
van "Stop steun aan DoderJaa'Ni"·
U zet met deze aktie het EGD onaeI'
izouk. omdat deze vorm van beta
len niet automatisch doOI' het
bed2"i.jf veNerkt kan wl'den. en
dus een hoop e:J:tra administratie
vereist.
Ond.el'tussen is w l aan de beta
lingsverplichting voldaan, zodat
het EGD hieI'tegen geen stappen
kan ondememen/ T'lJdT/

Nol'd-West Zeitung 20 nov. 1980
In Koblenz heeft de recht
bank bezwaren tegen de bouw
van een kerncentrale afge
wezen. Alleen als een burger
direkt door een ongeluk scha
de zou opdoen kan een bezwaar
gegrond wörden verklaard.

KERNLIJN
Winschoter Courant 16 dec. 1980
Mogelijk stopt Nederland met
verdere deelname aan de bouw
van de kerncentrale in Kal
kar. Dit vanwege de steeds
toenemende kosten, aldus het
ministerie van economische
zaken.

B.M.D
Op een affiche gelezen: Geen
Brede Maatschappelijke Diskus
sie, maar een brede diskussie
over de maatschappij!

De Brede Maatschappelijke Dis
kussie. Met hoofdletters, ja
wel. Maar de regering loopt
toch achter de echte diskussie
aan.
De B.M.D. is er niet omdat de
regering het gevaar van kern
energie inziet. Nee, regering
(en ondernemers) zien de
breedheid en massaliteit van
de anti-kernenergie beweging
als bedreiging voor hun po
litiek van meer kerncentrales,
meer afval, meer •... De B.
M.D. is op een tijdstip
gekomen dat de publieke opi
nie voor een belangrijk deel
"om" WaS: het CDA was ver
deeld geraakt over kernener
gie. De stilzwijgende in
stemming van het laten draai
en van kerncentrales is door
aktie en diskussie veranderd;
een stilzwijgende instemming
van de lozing van radio-ak
tief afval in de zoutkoepels
is er zelfs nooit geweest!

DE BRAUW
Jonkheer Meester Maurits L.
de Brauw voorzitter van de
stuurgroep. Begin '70~L

jaren had je zo een aantal
verguisde politici":
Lyndon B. Johnson
Richard M. Nixon
Maurits L. de Brauw
De laatste trad als minister
af na een zeer omvangrijk
protest tegen de invoering
van duizend gulden kollege
geld.
De man is een dolende ridder
in politiek Nederland:
eerst lid van de rechtse af
splitsing van de PvdA: 05'70,
nu lid van 0'66. Men zegt:
"de man draagt z'n hart links
:n z'n portemonnaie rechts";
ruim twee ton per jaar aan
salaris (f205.000,-:)
Heel wat boeren in de Noord
Oost Polder die van minder
rondkomen en meer over
(kern)energie weten

Herre van Dokkumburg
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NEDERLAND ALS
STORTBELT

Het onderzoek gedaan naar de
geschiktheid van zoutkoepels
voldoet niet. Dit heeft een
aantal redenen. Ten eerste:
de koepels mogen uit histo
risch-geologisch gezichtspunt
wel stabiel lijken, de warmte
werking van het KSA is zoda
nig dat deze stabiliteit wel
eens teniet kan gaan, dat
er breukvlakken en massa-uit
zettingen gaan ontstaan.
Ten tweede is er het punt dat
de onderzoeksmiddelen niet vol
doende geschikt waren. Men
heeft niet genoeg aan bovengrond
se onderzoeken, maar men zal
ondergronds verder moeten be
kijken hoe het met de struk-
tuur gesteld is (waarom werk
groep e dan tot de konklusie
komt "dat er een verantwoorde
öplossing gevonden is voor het
afval" mag mij een raadsel zijn
- E.V.). En, last but not
least, een aantal proefboringen
voldoet niet. Aangezien geen
zoutkoepel identiek is, kan
men niet met een~aantal bo~

ringen geen uitsluitsel geven
over de geschiktheid van alle
zoutkoepels.

2

Vergelijking van de twee V1S1es
leert mij dat het nog lang niet
veilig is afval daaroP te
slaan. Het feit dat geen koepel
identiek is, houdt al een zo
danig risico in dat het onge
oorloofd is n.a.v. een aantal
proefboringen de zoutkoepels
maar vol te storten. Men kan
dan wel zeggen de temperatuurs
ontwikkeling onder de duim te
kunnen houden, maar wie zegt
dat de koepels zelf intakt
blijven. De warmte van het
KSA zal zodanige spanningen
in het gesteente veroorzaken,
dat de zoutformatie in een
minder stabiele toestand zal
komen. Bij een evt. breuk in
het gesteente, vergezeld met
de labielere toestand der
koepel, zal het gauw komen
tot een vrijkomen der nucleI
den, die dan d.m.v. transport
per grondwater in de biosfeer

bekend of zo'n zoutkoepel
nu wel veilig is. Ir. Hoef
nagels kwam met tegenargumen
ten aandragen.

KRITIEK
1

STRUCTUUR

geen gevaar opbrengt, wordt
verkort.
In dit artikel deel 1 van de
serie: Nederland als stort
belt. Zoutkoepels.

om een mening te kunnen vormen
over de opslag van afval in
deze koepels, is het eerst
nodig te weten hoe zo'n zout
koepel er nu wel uitziet.
Het grootste deel der zout
koepels bestaat uit een padde
stoelvormige formatie van
steenzout. Dit komt door het
nogal plastische van steenzout.
Het zijwaarts toestromende
zout veroorzaakt een ringde
pressie, waardoor de aan
grenzende lagen dan vaak zijn
opgesleurd; er ontstaat een
opstijgende structuur, genaamd
zoutpijler.
Voor het opslaan van afval in
deze formaties waren er twee
mogelijkheden, te weten:
a) d.m.v. uitlogen een stort
holte vormen en b) het maken
van opbergmijnen. In de mees
te studies over opslag is uitge
gaan van opbergmijnen als
bergplaats. Over de bruikbaar
heid van deze mijnen heb ik
twee visies genomen: de eerste
is van Werkgroep e van het leK,
de tweede van ir. Hoefnagels.

Werkgroep e kwam tot de con
clusie dat bepaalde hoeveel
heden LAVA, MAVA en HAVA
(laag, middel en hoogaktief
vast afval) veilig opgebor
genkonden worden. Er moest
alleen wel rekening worden
gehouden met thermische be
lasting van het steenzout
a.g.v. de warmte-ontwikke
ling van het KSA.
Met de opslag van KSA, waar
aan de grootste risico's zijn
verbonden, kWam men tot de
konklusie dat men de maxi
male temperatuur in die ~oe

pel kon beperken tot 100 c.
Bij hogere temperaturen zou
den gesteentespanningen zich
kunnen voordoen, met-alle
gevolgen vandien.
Er zal echter nog onderzoek
verricht moeten worden, wat
werkgroep e ook vermeld,
zodat er dus nog steeds geen
risicoloze opslag mogelijk
is. Het is nog lang niet

-Anloo.

interview met Geert~ffin
iÄj geoloog en lid van de

OPSLAGMETHODEN

In deze serie "Nederland als
stortbelt" zullen de verschi.l.
lende opslagmethoden worden
behandeld: de "zoutkreupel ii

•

Tevens in dit artikel een

Een van de grootste (zo niet
de grootste) problemen m.b.t.
kernenergie is het opslaan van
het vrijgekomen afval. Daarbij
gaat 't niet zozeer om het
laaq- en middelaktieve afval
(alhoewel men dat ook niet ver
waa-rlozen moet), maar meer om
het wegbergen van het hoogak
tieve kernsplijtingsafval,
verder aan te duiden als KSA.
Kernafval kan op drie manieren
ontstaan:
a) het afval dat in de kern
energiecentrales ontstaat.
b) het afval dat bij opwerking
van de splijtstofelementen ont
staat. Hierbij ontstaat vooral
KSA.
c) de gebruikte splijtstofele
menten zelf, indien deze niet
bestemd zijn te worden opge
werkt.

Al naar gelang het radio-ak
tief gehalte van het afval,
zijn er maar enkele opslag
methoden geschikt (geschikt,
maar of ze bruikbaar zijn is
een andere vraag).
Heel vereenvoudigd gezegd,
zijn er drie opslagmethoden:
het land, de zee, de lucht.
Dit zegt natuurlijk weinig:
nader gespecificeerd zien we
dan dat er de volgende ge
schikte opslagplaatsen zijn:
1) bovengrondse opslag, zoals
in Borssele gaat gebeuren
2) ondergrondse opslag, te
verdelen in zoutkoepels en
andere geologische formaties
3) het afval de ruimte in
schieten zodat het een baan
om de aarde zal gaan volgen
4) het afval in de zee dumpen,
evt. begraven in de diepzee
bodem
5) het afscheiden van actiniden
gevolgd door transmutatie.
Dit is meer een indirekte op
slagmethode. Dit proèes houdt
in dat men de afvalstoffen op
zodanige wijze bewerkt dat de
tijd, waarin de straling nog
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c) De zoutkoepel dient afge
dekt te zijn door een laag
zgn. caprock, bestaande uit
ondoorlatend materiaal.
d) Boven de caprock behoort
een (zandige) kleilaag te
liggen.
e) Tussen de afzettingen ron
dom de zoutkoepel en de hoger
gelegen matig tot goed door
latende watervoerende pakket
ten dient zich een slecht
doorlatende kleilaag of zan
dige kleUaag te bevinden.
f) De zoutkoepel mag sedert
ongeveer 20.000.000 jaar ge
leden geen opstijgende bewe
ging hebben getoond.
g) Het steenzout moet zo
zuiver mogelijk van samen
stelling zijn en goede
sterkteeigenschappen
bezitten.

. h) Ter plaatse van de opslag
ruimten mogen geen kalium/
magnesium-zoutlagen of
lagen klei, kalksteen of
andryhiet aanwezig zijn.
i) De aanwezigheid in het
zout van gas- of zoutwaterin
clusies (bellen) nopen tot gro
te voorzichtigheid bij het aan
leggen van de mijn.
j) In of rondom de zoutkoepel
dienen geen verkenningsboringen
naar olie- en aardgasvoorkomens
aanwezig te zijn.
k) In of rondom de zoutkoepel
mogen geen breukvlakken bestaan
1) Er mogen geen boorvergunnin
gen t.a.v. de zoutkoepel be
staan.
m) De zoutkoepel dient vrij te
zijn van andere bestemmingen.
n) Rekening moet worden gehou
den met werken ten behoeve van
de drinkwatervoorziening of
plannen daarvoor.
0) Aantasting van natuurgebie
den moet worden voorkomen.
p) Rekening moet worden gehou
den met andere faktoren van
planologische aard.

terecht kunnen komen.
En dat is alleen rekening hou
dende met de huidige situatie.
Wie weet hoe Nederland erover
1000 jaar uitziet. Er kunnen
zich zodanige klimatologische
Veranderingen voorgedaan heb
ben dat ook de steenzoutfor
maties daardoor aangetast zijn,
met weer dezelfde gevolgen,
nl. het vrijkomen van nukle!
den in de bio-sfeer.
Een derde belangrijke punt is
het vergeten van de opslag
plaatsen. Door allerlei om
standigheden (terroristen
akties, oorlog, menselijk fou
ten in het wegbergen van de
plaatsen) kan het zijn dat
aantekeningen m.b.t. de op
slagplaatsen verloren
zijn gegaan of kwijtgeraakt,
mede de mogelijkheid dat land
verschuivingen of klimaat
veranderingen de coördinaten
van opslag van het afval heb
ben veranderd, en al deze
oorzaken kunnen ertoe leiden
dat men over duizenden jaren
zout wil winnen uit koepels,
waar men dus duizenden jaren
geleden KSA heeft gestort, en
op die manier al het afval
blootlegt en zo een regel
rechte catastrofe voor dat
gebied veroorzaakt.
Een vierde en laatste punt
tegen opslaan in koepels is
een ander nuttig gebruik dat
gemaakt kan worden van zout.
Een bepaalde hoeveelheid
KSA moet geïsoleerd worden
door een grotere hoeveelheid
steenzout, dat verder dus
voorgoed ongeschikt is voor
consumptie. Er mag dan wel
de tegenwerping gemaakt
worden van "Oh, maar er is
zout genoeg", vergeet niet
dat men 100 jaar geleden ook
zo dacht over de voorraden
olie, die nu ook langzamer
hand uitgeput beginnen te
raken.
i

CRITERIA
Ik heb het al gehad over het
feit dat geen koepel identiek
is, dat een aantal proefbo
ringen niet zullen voldoen.
Laten we nu eens bekijken hoe
het staat met de criteria
waaraan een zoutkoepel moet
voldoen om geschikt te zijn
voor opslag. Dat zijn er zes
tien. De gegevens komen uit
het leK-rapport 1979.

a) De zoutkoepel dient omge
ven te zijn door afzettingen
waarin de grondwatersnelheid
kleiner is dan drie meter per
jaar.
b) De dikte van de zoutafzet
ting dient tenminste 500 m.
te bedragen, terwijl de op
bergfaciliteit in alle rich
tingen door tenminste 200 m.
zout omgeven moet zijn.

VRAAGPUNTEN
Een hele lijst dus. Twee be
langrijke vraagpunten komen
op n.a.v. deze lijst:
1) hoe ligt het risico als we
deze lijst bekijken
2) voldoen de zoutkoepels in
Groningen en Orente aan deze
criteria.
Punt 1 zal ik zelf behande
len. Over punt 2 zal ik een
interview houden met Geert
Steffinga, geoloog en wer
kend bij het Geologisch In
stituut van de RU Groningen.

1
Als we de gehele lijst bekij
ken dan is een deel der cri
teria zodanig dat gesteld
kan worden dat er weinig risi
co aanvast zit, maar ook
een deel is zodanig dat er
vele gevaren in zitten. Ik

doel op de punten e, f, g,
h, i, j, k ,
Werkgroep C heeft uitgerekend
dat, met een situatie van a
gecombineerd met b,er weinig
tot geen gevaar is voor vrij
kominq van het afval. Wanneer
het water het afval mocht
bereiken en het de bio-sfeer
in voeren, dan is het al zo
danig uitgewerkt dat de
straling een dusdanig nivo
heeft dat het geen gevaar
meer oplevert.
Punt c en d lijken mij geen
toelichting te behoeven. Punt
jen. 1 t/m p zijn niet zOZeer
van natuurlijke als wel van
administratief-rechtelijke
aard en hebben weinig te maken
met risico (behalve j, 1, m
natuurlijk) •
Maar situaties waarin daadwer
kelijk gevaar kan gaan optreden
doet zich voor bij de punten
e t/m i en k.
e) Als het water goed kan cir
culeren door de pakketten, ge
combineerd met een slecht door
latende kleilaag, bestaat er
wel degelijk gevaar voor een
vrijkomen van KSA. Slecht
doorlaatbaar wil niet zeggen
ondoorlaatbaar. Bij een slecht
doorlaatbare laag kan er nog
altijd niet zoveel KSA vrij
komen als nodig is voor ver
giftiging van het milieu.. Let
wel dat ik doel op een situ
atie die n1et die van a en
bis. -
f) Of deze situatie in Gro
ningse en Drentse zoutkoepels
bestaat, weet ik niet (zie
daarvoor 2), maar een situ
atie als deze levert zeer
grote gevaren op. Opstijgende
bewegingen zal- leiden tot
instabiliteit rondom de op
slagplaatsen, en als er wel
iets is dat. in ieder geval
noodzakelijk is voor een op
slagplaats, dan is dat_sta
biliteit. Heel oppervlakkig
bekeken kan gesteld worden:
instabiliteit leidt tot vrij
koming van radioaktivitélt.
g) Eenzelfde probleem als bij
f. Als het steenzout niet zui
ver is of zwak van samenstel
ling, zal zich gauw een in
stabiele situatie voordoen
die, gecombineerd met de al
zwakke samenstelling en on
zuiverheid, het KSA de kans
biedt vrij te komen en aldus
de direkte omgeving bestra
len.
h) Oe warmte, die van het
KSA afkomt, zou, bij aanwe
zigheid van kalium/magnesium
zoutlagen, klei, kalksteen
of anhydriet in de naaste
omgeving, leiden tot water
verlies uit deze lagen, die
nl. de eigenschap hebben
water in zich op te nemen.
Aldus zou het water het KSA
met zich meevoeren en in
de bio-sfeer afzetten.
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k) Ook hierbij geldt wat
ook voor f en q geldt: ont
staan van instabiliteit. In
de huidige situatie bevinden
er zich geen breukvlakken in
de koepels, maar dat wil
niet zeggen dat de koepels
op dit cr.iterium veilig zijn:
wat niet is, kan nog, mede
door de werking van de
warmte van het KSA, komen.

INTERVIEW
2.

Maandag, om 10.15 uur, zit
ik bij Geert op zijn kamer,
om nadere informatie over
de ICK-standpunten.

EM.k: Laat ik om te beginnen
vNgen lJat je eigen mening 0m
trent kemeneztgie is?
Geert: ik ben tegen kernener
gie, en wel om een heleboel
redenen, maar laat ik er
eentje uitpikken. Kijk, waar
om wil de regering nu nieuwe
centrales: omdat volgens
hen het energieverbruik
steeds toeneemt.
Er is echter in de afgelopen
jaren zo'n 12 l 13% op ener
gie bezuinigd. Tevens zien
we ook nog dat de kerncentra
les maar op zo'n 50 l 60%
van hun capaciteit draaien.
Ik vind dat er eerst maar be
zuinigd moet worden, vooral
op die energieverslindende
huishoudelijke apparaten.
Brik: dit i.nte:rview gaat vOOMt
om de Ujst del' Cl'iteria die in
't ICK-rappol't vermeU staan. Ken
je di t zoappol't?
Geert: ik heb 't wel eens
doorgelezen, ja.
El'ik: goed. Dan autlen w geUjk
maal' 't eel'ste criterium nemen~

in combinati.e met b,
Geert: ik vind dit geen bar
goede criteria. Stel dat de
grondwatersnelheid nu 2,9
of 3,1 is, wat dan met het
criterium. Er worden nogal
absurde grenzen gesteld. Het
is zo dat zout oplost in
grondwater en wordt afgevoerd.
Maar bij opsla~ van KSA moet
men een complex van factoren
in ogenschouw nemen, waar je
niet zomaar ""n criterium. kan
gaan bekijken.
El'ik: Cl'iterium c gaat O'lIel' capl'Ock.
De pijlel' in Anloo heeft geen aa
pl'Ock~ hA?
Geert: Nee. Anloo's piJler
heeft een dusdanig stijgsnel
heid, dat er zich geen tijd
voordoet voor gipsvorming
(waaruit caprock bestaat).
En het bestaan van een caprock
is een absolute vereiste, wil
men er dan toch afval ops~aan.

Caprock vormt nl. een schei
ding tussen de zoutformatie
en het grondwater. Criterium

d en e kan met ook tot c re
kenen. Een kleilaag zorgt ook
voor een scheiding.
Hier heb je dan weer zo'n ab
surde criteriaformulering.
Bij a gaat men uit van een
afwezigheid van een kleilaag,
terwijl er bij e evt. een
grondwatersnelheid van, zeg
5 mij aar zou kunnen bestaan.
EM.k: dl'iteriuITl f behandett de
sti.jgbewegi,7I{]. Is het niet BO
dat iedel'e Boutkoepel stijgbe
wgingen vel'toont?
Geert: Jazeker. Als het
erom gaat dat er geen stijg
bewegingen aanwezig mogen
zijn, dan vallen alle zout
koepels a'f.
Erik: hoe ontstaat Bo'n sti.jgbe
wging?
Geert: in geologische termen
staat deze beweging bekend
als de isostatische bewe
ging. Het principe is dat
zout een lager soortelijk
gewicht heeft dan het ge
wicht wat op die koepe~

rust: de aarde. Het lichte
goed vertoont dan de nei
ging naar boven te stijgen.
Het is misschien wel aar
dig een nieuwe theorie
daarover te vertellen. Een
geoloog heeft ontdekt dat
daar, waar zwerfstenen lig
gen (die aangevoerd werden
in de IJstijd, van Oslo
naar Nederland) ook zoutkoe
pels zijn. Die zwerfstenen
leggen een extra gewicht op
dat stuk grond, waardoor die
zoutkoepels door dat gewicht
omhoog zouden stijgen. Vanaf
het Jong Tertiair zal er
zich dus zeker een stijgende
be~eging in die koepels voor
gedaan hebben.
EM.k: is het Bout in die koepe ts
nu BUivel'~ soale c%"iteriUrn g stett?
Geert: nee, zo'n zoutkoepel
bestaat niet zuiver uit NaCl.
Men zal er ook kalk, anhy
driet, KC~ en dergelijke
stoffen aantreffen. Waar die
zich bevinden kan men alleen
door boringen uitvinden. Bij
onderzoek d.m.v. seismische
trillingen is het alleen mo
gelijk de contouren van een
zoutkoepel te onderscheiden,
niet wat erin zit.
Hetzelfde geldt voor crite
rium h en i. om die te vinden
zal men boringen moeten ver
richten. De moeilijkheid daar
bij is echter dat enkele bo
ringen niet zullen voldoen.
Als men 10 meter naast zo'n
gasbel boort, zal men die
niet opmerken, en er daardoor
gemakkelijk van uitgaan dat
zo'n zoutformatie zuiver is.
In Amerika bijvoorbeeld zijn
ze bij boringen op een explo
sieve zwavelbel gestoten.
Zou men nu naast zo'n bel
boren, hem dus niet opmerken,
en afval in die koepel qaan
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storten, nou, vul zelf maar in.
EM.k: je hebt het el'OVel' dat el' bo
ringen vel'l'icht moeten lJOl'den om
de inhoud van een Boutkoepet te
bepa.ten. Ben jij el' Vool'standel' van
dat men dan ook boringen gaat uit
voel'en.?
Geert: nee, daar ben ik geen
voorstander van. Die boringen
kosten hopen geld. Zouden die
koepels nu ongeschikt blijken
te zijn, dan is het weggegooid
geld. Dus zal men uit financi
ële motieven die troep daar
toch wel dumpen.
Waar we het nu in feite over
hebben is maar een indirekt
probleem. We moeten van de
kerncentrales af, daar moeten
we Ons in eerste instantie
op richten. Is dat eenmaal
voor elkaar, dan gaan we ons
bezighouden met de vraag waar
het afval dant er nog overge
bleven is heenmoet.
Erik: cri.teroium j "El' mogen geen
vel'kenningsboringen naal' oUe-
en aaztdgasvool'komens czanzJeBig
Bijn"• Wat ik me dan afvMag i.8.
1/logen el' dan wet boringen naaf'

bruikbaal'heideondel'Boek czanzJe-
zig Bijn. Boring is boring~ of
die nu naal' aal'dgas- en 0 Uevool'
komens geschiedt~ of naaf' bruik
baal'heid van een Boutkoepet?
Geert: ja, dit is dan ook
weer zo'n voorbeeld van wat
moet je met die criteria aan.
Stel, er gebeurt één of ander
ongeluk in Dodewaard of Bars
sele. Wat gaat men dan met
het besmette afval doen? Zal
men dan ook kijken naar de
criteria voordat men het
spul dumpt? Ik voor mij ge
loof dat ze dan gewoon de
best uitziende zoutkoepel
gebruiken om dat goedje
kwijt te raken.
El'ik: Cl'iterium k is ook van gl'Oot
belanq; niet?
Geert: als men het afval koste
wat kost toch wil dumpen, dan
zal een zoutkoepel in ieder
geval aan twee dingen moeten
voldoen. Er zal zich een ca
prock boven de zoutlaag moe
ten bevinden, en de koepel
zal vrij moeten zijn van
.:lreukvlakken.
Daarom begrijp ik ook niet
waarom de regering Anloo nog
steeds boven op haar lijstje
heeft staan. Dat ding is zo
slecht als maar kan. Ten
eerste bevindt zich daar geen
caprock op, en hij zit tevens
vol breukvlakken. De Rijksge
ologische Dienst behoort dat
toch te weten. En toch wil
de regering daar nog proef
boringen doen. Nee, sorry,
maar daar kan ik niet bij.
Ezo1..k: een l.aatate v'MaIJ nog. Wat
ia jOWl1 mening ovel' de BMD?
Geert: ik vind dat gewoon
flauwekul. Als de regering
nu geen mening had, ~as het
anders geweest. En de Tweede



GROENWINKEL
a l s een knooppunt van veel
"groene" aktiviteiten .
Di t bleek ook uit het groot
aantal geb1eden dat de Green
winkel beslaat met haar in
formatie . Deze informatie kan
bestaan uit het samenstellen
en drukken van boekj es e n
brochures over "groene " za
ken als ook het geven van le
zingen, het organiseren van
b ijeenkomsten en het demon
streren van vele vormen van
l and- en tuinbouw op natuur 
lijke grondslag.

MARKTKRAAM

FACILITEITEN
De Gr oenwi nkel biedt een gr oot
aanta l f aciliteiten aan iede
re groep of i ndividu , die
daar behoefte aan heeft.
Zo is er een i nformaite , do
c ument a t i ecent r um en een bi
bliotheek met veel informat ie
over a l t e r na t i eve energiebron
nen en verantwoorde land - e n

We l licht de be kendste man ier
waarop de Groenwinkel naar
buiten treedt is de marktkraam
op êên van de drukste winkel
straten van de binnenstad van
Gr oni ngen , het A-kerkhof d i 
r ekt tegenover de Groenwinkel
zelf .
Bi j deze kraam zijn veel in
fo rma t i eve brochures en boe
ke n te krijgen op het gebied
va n zachte technologiën : de
bevordering hiervan en ever
aktiegr oepen a l s Greenpeace.
Ver de r worden er bi j de markt
kraam buttons, s tickers, pos
ters enz . verkocht.

Sedert een 1aar kent Gronin
gen een nIeuwe dIens t verle
nende Instelling "de Groen
winkel" .
Voor het ont s t aa n van de
Groenwinkel moeten we t erug
naar de Ie regiona l e memo
beurs . op daze beurs. waar
kleinscha II e mIlIeuvrien-

e eer es z c voor
ste en aan et pu ~ , ont 
stond de behoe f t e aan de vor 
mIng van een regIonale MEMOaf
de l ing In het Noorden .
De Groenwinkel was een feit
en is i n een áaar uI t ge gr oe i d
t o t een goed raaiend inf or
matief c entrum .

DOELSTELL INGEN
De doelstelling van de Gr oen
wi nkel a ls dienstverlenende
i nstell ing is het bevorderen
van het natuurl i j k. kleinscha
l ig en mens- en mil ieuvrien
delijk omgaan van de mens
met Zijn /haar omgev ing .
De Groenwinkel 1s opge r i cht
doo r een vi jftiental or gani 
saties . Elke organisatie
werkt op haar e i ge n mani e r
en heeft haa r eigen doels tel 
lingen .
De Groecwinke l c oördineert
hun akt iviteiten en doet te
vens dienst als ce nt r um waa r
mensen d ie advies en/ of bege 
leiding nodig hebben te recht
kunnen.
Uit het ge s pr ek dat i k had
met êên van de mensen van de
Gr oenwinkel (t es ame n werken
e r ongevee r 25 mensen mee
aan de Groenwinkel ) b leek da t
de Groenwinkel zichzelf ziet

~ ~- ~

~ '"
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Kamer beslist toch .
&ik : d8 BMD vindt pas in de l.oop
VGt>l 1981 pZaat s . Wat . a ~B el' dan.
eltJ'l l'sgsriJ19 Dl171 Uyt i 8 ?
Geert: nee, da t maakt voor
mij niets uit , ik heb geen
vertrouwen in die BMD . De
regering van Agt wijst de
voorzitters en zo van die
commissies aan, en bepaalt
dan toch de aard van de
commissies .

Wo rdt Abonnee .

11I
1&1
Z
Zo

AtQ(mI;J tam hseft hst "i s t r.ukkA
~i~'k. . Hs (J nu abonnee t.lOrdt. 'lla.:V< t
U ons ds s te stel'ÎU r. IlUakt U dg
lIUist tegsn ds i<ernenergiep Zamuln
!Jeer esn IJingert:!B groter . :lordt
dda:rom abo M8e dool' / " .fO :JOOl' <Û

I'tUMIIlirs ,an d U6 Jaar
gang over :;s~ op gironr .
4454100 t .n. v . tijdschri.r~t Atoom
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E.G.D. STELT UITt.uinbouw .
Er worden wildeplanten- /groen
tezaden verkocht en er wordt
voorlichting gegeven over na
tuurlijke land- en tuinbouw .
Daarnaast wordt er advies
gegeven over en vindt er
begeleiding plaats bij
-Groene- (non- compet a t i ev e )
sporten en spelen.
Bemiddeling bij kleinschali
g8, mens- en milieuvriende
lijke werkgelegenheid vindt
er plaats .
Er zijn spreekuren en er
is een telefonische advies
4ienst .
Er worden cursussen, dia- en
filmseries, excursies , beur
ren, exposities en tentoon
.tellingen georganiseerd .
De Groenw1nkel biedt tevens
de aangesloten organisaties
een aantal faciliteiten:
- gebruik van kantoorruimte
en benodiqdheden
- telefoonvoorzieningen
- frankeer- en adresseer-
apparatuur
- volledige verzorging van
drukwerk (offs e t / me er kl eur e n
druk)
- verqader- en tentoonstel
lingsruimte

ORGANISATIES
De samenwerkende organisaties
die de Groenwinkel vo rmen en
bepalen zijn :
- Biologisch Adviesburo Eco
plan
- Biologische TuinierverenI
ging Groningen .
- Biologiewinkel
~ Cruydthoek
- Greenpeace/afdeling Gronin
gen
- Landelijke Werkgroep Kri
tIsch Bosbeheer
--Le Roygebieden Lewenborg
- Regionale Hemoafdeling
Noord
- Stichting Groene Spelen
- Stichting Kritisch Fauna-
beheer
- Stichting Tarpan
- Stichting Vri jwillig Bos-
beheer Noord Nederland
- Uitgeveri j de Groene pers
- Vereniging Milieudefensie
Groningen
- Vereniging Natuurli jke Land
en Tuinbouw

Jan Willem van Vliet

protest bi j
de EGD ce ntrale

Op 6 december 'so vond er een
openbare vergadering plaats
van het algemeen bestuur van
het E.e.D .

VOORAFGAAND
Oorspronkelijk zou 'in van de
agendapunten zijn : De deelname
van het E.G.D. in de N.V.
G.K.N. (Gemeenschappelijke
Kernenergiecentrale Nederland) .
Al enige tijd was er sprake va
am dit punt van de Agenda af te
voeren, om zodoende meer tijd
te hebben voor het verzamelen
VAn i nf orma t i e .
Vr i j dag 3 december bleek bij de
definitieve agendasamenstelling
dit punt inderdaad geschrapt
(ve r sc hoven ) . ondanks verschil
lende protesten .
Uitstel zou o.a. kunnen bete
kenen, dat het E.G.D . bij de
al gemene vergadering van aan
deelhouders van de N.V. G.K.N.
geen standpunt zou hebben in
genomen over een voorstel van
'in der aandeelhouders (ge
meente Amsterdam) om z ich te
rug te trekken uit het G.K.N.
projekt . Om een der ge l i j k
voorste l aan te nemen is
driekwart gedeelte van de
stemmen nodig , waarbij v i er 
Vijfde van he t geplaatste
kapitaal in aandelen aan
wezig moet zi jn .

OPENBAARHEID
Al . belangstellende mede
stroomverbruikera bleek het
slechts voor enkelen mogelijk
om de vergaderruimte te be
treden.
Buiten de terreinen van het

E.G.D. werden belangstellen
den staande gehouden door
geunlformeerde werknemers va n
het E.G.D. Vragen als: -Waar
gaat U naar toe?- en - Bent
U lid van de aktiegroep?
komen vr eemd over op weg naar
een openbare vergadering. Bij
het betreden van het gebouw
bleek er op uiterlijke ken
merken geselecteerd te worden.
Zogenaamde -anti-kernenergie
hoofden- mochten plaats ne
men in een ruimte voorzien
van een televisietoestel ,
waarop het verloop van de
vergadering te volgen zou
zijn. Formeel openbaar dus,
praktiSCh gezien geeft dit
de feitelijke macht van de
bestuurders aan.

VE.RLOOP
Toen de vergadering we r d ge
ope nd en de voorzitter de
agenda voorlas , bleek het
punt van de deelname aan de
N.V. G.K.N. te zijn ver dwe
nen.
Hierop werd door enke l e alge
mene bestuursleden gereageerd.
E71kQ14 ,..akti...: ·Wat is de re
akt i e van het dagelijks be
stuur op de tegenbegrotinq
(zie elders in dit nummer)
va n de ontwerpnota over uit
treding van het E.G.D. uit de
N.V. G.K.N .?-
- I n elk geval nog een algeme
ne bestuursvergader ing voor
de kwestie van de uittreding
in de aandeelhoudersvergade
ring van de N.V. G.K.N. ter
sprake komt, om hierover als
E.G.D . een standpunt in te
nemen. -
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RHet belang van de zaak ver
eist het, om alsnog hier be
sproken te worden . "
Ondert ussen was de ve r gader i n9
e nkele malen ver s toor d ge
weest door mensen , d ie namens
de AAP-groepen een verkla r i ng
prob eerden voor t e lezen,
waarin werd opgeroepen t o t be 
ë indiging van deelname van
het E.G .D . i n de N.V . G.K. N.
Er wer d ge s teld, dat het on 
z innig en ov er bodig i s om he t
nog l anger ui t t e stellen om
zodoende meer i nformatie te
kunnen verkrijgen . Er is l ang
zamerhand meer dan voldoend e
informat ie bekend, om het
noodzake lijke besluit om te
s toppen me t de ve r de r e ont
wi kkeling en productie van
ker nene r gie en daarmee dus
ook de pr oduc t ie va n radioac
tieve afva lst o f fen , t e nemen.
Dezelfde a fval s tof fen , waar 
va n de leden van Pr ovincial e
Staten van proni nçen en Dr en
te i n 1976 hebben gezegd, dat
ze nlet i n zoutkoepe ls mogen
worden opge s l agen .

VERYOLG
Op voorst el va n êên va n de
bestuurders zegde d e voor z i t 
ter toe , dat 1n een vo l gende
vergadering aan vers ch i l l en
de groeperingen de gelegen
heid wordt gegeven , om hun
mening ke nbaa r te maken .
Op zich lijkt dt t geen onaar
dig voorstel , het proble~ i s
echter, dat in de nu al jaren
durende discuss ie over kern
energie , de s i tuatie steeds
ls. dat er achteraf rulmte
voor lns pr aak was. Zonder
dat de gang van zake m. b . t .
kernenergie zi chtbaar geremd
wordt. hoogui t wa t vertraging
ondervind t. Voor lopig draaien
Dodewaard en 80rs sele vo l op ,
ondanks de bewez en gevar en
voor milieu en de onverant
woord hoge kostens t i j ging.
Dit alles terwi j l de be vol
king (d e i ndirecte aandeel
houders va n N. V. G.K .N. )
steeds duideli jker en in
sterkere mate kiest voo r
een -nee R t egen ke rnenerg ie .

Jos Groot vel d

bestorming van
de vergaderzaal
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WIJ ZIJN NIET
AFTE KOELEN

Onder deze titel hoopt de
cabaretgroep Proloog dit

Wat betekent dat ze daar
spelen waar vakbondsleden,
vrouwen, kinderen, jongeren,
opvoeders, meiden etc.

moed te geven, op te peppen
en fleur te brengen.

PROGRAMMA
Het stuk "We zijn niet af te
koelen" is een 35 minuten
durend aktieprogramma met
veel muziek en liederen. Te
qebruiken op aktie- en infor
matiebijeenkom51ten tegen
kernenergie. Waar gaat het
programma over? Eigenlijk
over alles:
Over de absurditeit van het
gebruik' van
kernenergie. over de rampen.
het niet weg te krijgen
afval" over de straling,
de l1Iogelijke ontwikkeling
naar een atoomstaat, over
de oorzaken en de achter
ligqende belangen. Over
het belang om er~egen in ver
zet te komen, over de pogin
gen dat verzet te breken.
En dan gaat het natuurlijk
gelijk ook over de noodzaak
van de strijd om greep te
krijgen op de inrichting
van ons samenleven op alle
vlakken.
Absurd, onverantwoordelijk:
Wie bedenkt nou zoiets?
Welke gek laat zoiets uit
voeren, waarom? Je valt van
de ene verbijstering in de
andere, als je wat meer te
weten komt van hoe dat nóu
eigenlijk zit met die kern
energie. En de vOlgende fase
is, dat je iets wilt doen,
dat je het wilt tegenhouden.
Maar dat lukt niet in je
eentje.

Eerst ben je onverschiZU,g ten aan
ai.n van kernenergie. Het is sa
moeiZijk, zo ingewikkeZd. De gè
Z4e1'den zijn het ook niet eens.
wat moetenrPij dan nog• 'lam' je
gaat je toch afVragen •••
Ats die kernenergie niet veitig
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is, 1JaaZ'01II gaan ae er dan mee door?
En dan komt het moment, dat je niet
meer onverschiZZig bent. Er moet
iets gebeuren. Op de dag dat de
aarde vergiftigd is. is er geen
keuze meer. J'e was attijd bang om
te demonstreren, maar je doet mee.
Want rPij komen samen 0111 aktie te
gaan voeren
KaZkar, AlmeZo , Doodewaarde loos
en Co.
Armen in eZkander veraet je en
verandazo
We zuZZen niet toestaan dat de
aarde vezonietigd wordt
We autZen niet 'toestaan 'dat uitbui
ting en ondsrdrukking verder gaan.
Want een ding staat vast:
KERNENEID IE NEE BEDANKT.

PROLOOG KOMT
waar de aktie is. Vaak met
programma's die klein gemon
teerd zijn, zodat ze niet
zoveel hoeven kosten en in
elke ruimte kunnen staan.
Maar ze spelen ook in schouw
burgen. omdat ook hun pub
liek, zeker als het geen ei
gen ruimte heeft, gebruik
moet kunnen maken van facili
teiten waaraan ze meebetaalt,
zoals schouwburgen.

DISCUSSIE
Een voorstellinq staat niet
alleen. Ze willen strijd
ondersteunen. Daarom spelen
ze het liefst in situaties
waarbij hun voorstelling in
een kader qeplaatst is.
Vooraf willen ze veel infor
matie hebben over waarom
men een voorstelling van hun
vraagt. Ze kunnen daarmee
rekening houden bij de dis
cussie, want dat doen ze nog
steeds na elke voorstelling.

TECH.GEGEVENS
Het stuk wordt gespeeld
door een actrice, twee ac
teurs en drie muzikanten.
Een speelvlak van 5 x 4 m.
is voldoende. Twee stop
kontakten die elk met tien
ampère belast kunnen worden.
Eventueel kan het ook in de
open lucht op hun eigen ak
tiekar. wanneer je meer infor
matiewilt hebben, ot wiLt
reageren op een voorstelling
kun je bellen n40-124045 en
vragen naar Teo Bax of

Rein Donze. Zij coördineren
bij Proloog de kontakten
met het publiek.
Proloog Cyclamenstraat 1
5604 BA Eindhoven
of postbus 5006
Eindhoven.

KULTUREEL FRONT
Proloog is niet alleen. Er
zijn in Nederland én België
veel meer strijdkultuurgroe
pen. Wil je meer informatie
over het kutureel front of
adressen van andere groepen,
bel of schrijf dan naar:
Kultureel frogt
Pauwstraat 13
Utrecht tel. 030-317263.

Een van de manieren om te la
ten zien dat u teäen kernener
gie bent en om an~eren daar
over na te laten denken, is
het dragen van buttons, het
plakken van stIckers en·het
ophangen van affiches.

Achtergrondinformatie over
kern~nergie en andere energie
bronnen kunt u krijgen bij de
plaatselijke antikernenergie
groepen. Zij hebben ook but
tons, stickers, affiches, tas
sen, T-shirts en ander mate
riaal met antikernenergie
opschriften. Kontaktpersonen
van deze groepen staan op
pag. 2. Het landelijke adres
voor antikernenerglemateriaal
is: Aktie Strohalm, OUde
Gracht 42, Utrecht, telefoon:
030-314314. Zij geeft ook een
uitgavelijst uit met alle
publikaties op het gebied van
milieu en kernenergie. Deze
uitgavelijst bevat ook een
beschrijving van het mate
riaal. Deze lijst is te
bestellen door f 1,- over te
maken op gironr. 3S5925 van
Aktie Strohalm te Utrecht,
o.v.v. 'uitgavelijst 1980'.



GEVOLGEN VAN
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Roelf Sèhreuder

produktie van ganzen en een
den, dalende opbrengsten van
akkerbouwgewassen, afwijking
en bij jonge eenden, sterfte
van zwangere dieren en dieren
die niet hadden geworpen.

Oe reakties van de overheid
op de moeilijkheden bij de
dieren werden afgedaan met:
Door slechte huisvesting (te
kleine hokken) krijgen de
dieren zwakke benen. De ver
minderde opbrengst bij de
akkerbouwgewassen komt hoofd
zakelijk door ziektesL De
miskramen en geboorteafwij
kingen komen door inteelt
(er wordt teveel met be
paalde dieren gekruist).
Oe sterfte onder vogels is
een natuurlijk proces, want
het is bewezen dat er in het
voorjaar altijd meer vogels
sterven dan in de rest van
het jaar.
Door de medische vooruitqang
van de veeartsen valt leuke
mie bij dieren nu waar te
nemen. Het is dus logies dat
er een hoger percentage dlè~

ren gevonden wordt als voor
heen.
, Rem" standaardmaat dat
de bioloqische gevolgen aan
geeft t.g.v. straltng.
100 rem geeft o.a. dlarrhee
200-2000 rem geeft kans op
overlijden
5000 rem geeft een 3e graads
verbranding
170 millirem maximale hoe
veelheid is wettelijk toege
staan

OVERHEID

'MILIEU

is het publiceren van een ge
middelde straling van 1,5
millirem geen realiteit.
Het stralingsgebeuren voor
mensen en dieren die vlakbij
de centrale leven is vele
malen groter dan die, welke
er 80 km vandaan wonen.
Verder speelt ook hierbij de
windrichtinq een. belangrijke
rol. Zo was er op 29-31
maart 1979 een zuidoosten wind
in dat gebied.
Op 2~ maart werd er in Albany
al een verhoging van het
radio-aktieve gas Xenon-133
gemeten. Er werd toen geme
ten dat het radio-aktieve gas
in 108 tot 24 uur 500 km kan
afleggen. Er werd een gemid
delde gemeten van 0,004 mil
lirem.
Kronfeld heeft de gegevens
van de regering nader bestu
deerd en kwam tot de konklu
sie dat er in een straal van
16 km rond de centrale 85%
meer kans was om aan kanker
te sterven dan onder normale
omstandigheden. Kronfeld vond
het misleidend om dit risiko
te spreiden over 2 miljoen
mensen die binnen de straal
van 80 km wonen.

Sinds het begin dat de cen
trale werkt doen er zich in
het gebied wond de centrale
problemen voor bij de dieren.
Deze problemen tijn over het
algemeen miskramen, het sleoht.
drachtig worden van het vee
en het op onverklaarbare wijze
(van de ene op de andere dag)
stervanvan dieren.
Sinds het. ongeluk zijn de
problemen bij de dieren ver
dubbeld. Eerst was bij 5% van
de dieren iets mis, nu is het
10%.
Oe problemen zijn van veler
lei aard, van het te vroeg
werpen van dieren tot het
verkleuren van de haren op
de rug van een geit.
Oe meest voorkomende gevallen
zijn: miskr~en, afwijkingen
bij kalveren en geiten (hoorn
loos, onvruchtbaar, met één
oog geboren worden), ademha
lingsmoeilijkheden bij
jonge dieren, dieren die door
hun eigen gewicht door de be
nen gingen en niet weer op
konden staan, dalende eier-

Oe Amerikaanse r~gering liet
weten dat er bij het ongeluk
ten hoogste 1 rem' aan stra
ling waS vrijgekomen.
Een onderzoek vond plaats in
mei 1979 en het ginq over
een gebied van 80 km rond de
centrale. Het onderzoek wees
uit dat er gemiddeld 1,5
millirem aan straling gevon
den werd. In het naar aan
leiding van dit onderzoek
geschreven rapport Stond
vermeld dat deze gevonden
waarde niet eens kans geeft
op 1 sterfgeval of ziekte
geval van kanker.
Echter Professor Kronfeld be
weert dat er in het rapport
geen of nauwelijks rekening
gehouden is met de gevolgen
op de lange duur. Verder

Een onderzoek toonde aan dat:
- de overheden weten nog
steeds niet precies hoeveel
straling er tijdens het onge
luk ontsnapt is, (in die
tijd dat ze nog niet de be
schikking hadden over meetap
paratuur) .
- twee onafhankelijke studies
hebben aangetoond dat de hoe
veelheid uitgestoten radio
aktief Jodicen in de lucht
tot 32 keer de opgegeven waar
de was.
- door het Amerikaanse minis
terie van landbouw werd ge
zegd dat 5% van de boeren in
de direkte nabijheid van de
centrale schade hadden gele
den aan hun veestapel ten ge
volge van straling. Echter
een onderzoek van The New
American toonde aan dat er
op zijn minst 40% van de
boeren schade geleden had.
- tot op heden heeft geen
enkel ministerie een onder
zoei laten instellen naar
de direkte schade aan het
milieu door het ongeluk.
- verzoeken van boeren om
hun gestorven en dood gebo
ren dieren te laten onder
zoeken werden van de hand
gewezen.

fouten gemaakt waren, na en
tijdens het ongeluk, door de
AmerIkaanse regering.

16 maanden na het ongeluk in
de "Thrae Miles Island 11 cen
trale bleek dat er grove
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KONTAKTEN MET HET
EMSLAND

OPNIEUW

ATOMPROVINZ
GRONDWATER

350 HA

Wanneer nu het meer volge
pompt gaat worden met water,
dan wordt dat aan de Eems
onttrokken. Het gevolg hier
van zal zijn een oprukking

vraag minder omstreden, 'dus'
beter is. Een zelfde grap is
ook reeds met een geplande
atoomcentrale bij Biblis
(in Hessen) uitgehaald.
Alleen waren hie.rtegen maar
liefst SS.OOO bezwaarschrif
ten ingediend. De BEgA ver
zoekt dan ook de Nederlan
ders in groten qetale be
zwaarschriften tegen de nieu
we bouwvergunningaanvraag in
te dienen.

Precies tussen Meppen en Lin
gen moet, op vlak land,een
koelwatermeer gebouwd worden
met een grondoppervlakte van
350 ha.; een dijk eromheen
van 20 meter hoogte~ Werner
Bussmann is hierbij wel zeer
nauw betrokken, aangezien hij
zelf bij het dorp woont waar
deze z.g."Speichersee" moet
verrijzen, nl. Geeste. Dat de
electriciteitsmaatschappijen
wel van plan zijn dit krank
zinnige projekt door te zet
ten, blijkt uit het feit dat
het landal is aangekocht.
Het is jammer dat de boeren
na aanvankelijke tegenstand
door de knie~n zijn gegaan,
maar het i!l ook wel enigs
zins begriJpelijk als je van
Werner hoort dat er hoge
grondprijzen zijn betaalden
dat sommige boeren elders een
nieuwe boerderij konëen be
trekken.
Hetis erg moeilijk om tegen
zo'n projekt, vooral van
Nederlandse zijde bezwaar in
te dienen. Een koelwatermeer
is nl. geen nukleaire instal
latie en het is geen bedrijf
dat, vergelijkbaar met Neder
land, onder de hinderwet
o.i.d. valt.
Het koelwatermeer krijgt een
ontzettend grote hoeveelheid
water. Dat kun je opmaken
aan de hand van bovenstaanda
de gegevens: bij dijkdoor
braak komt de marktplaats in
Lingen zo'n zes meter onder
water te staan~

VERGUNNING
Werner Bussmann vertelde
veel over de belangrijkste
aktiepunten. Het meest be
dreigend is de eerste nieuw
te verrijzen atoomcentrale
bij Lingen. Hiervoor was al
een aanvraag voor de bouwver
gunning ingediend, waarop
ruim lS.000 bezwaarschriften
volgden, vele hiervan uit
Nederland. Ongeveer septem
ber 19S0 echter trok de op
drachtgever de vergunningaan
vraag in, zodat alle bezwaar
schriften kwamen te vervallen
De BEgA verwachtte dat in
december al de nieuwe vergun
ningaanvraag weer zou komen.
Wanneer hiêrtegen nu minder
dan 18.00 bezwaarschriften
ingediend worden, kunnen
opdrachtgevers en autoritei
ten hier goed mee schermen,
en zeggen dat de nieuwe aan-

legde atoomcentrale
-en er is een fabriek voor
brandstofstaven in bedrijf.
In het gebied Meppen-Lingen
is het volgende gepland:
-vier"normale"atoomcentrales,
maar wel erg groot (1300 MW)
-een nieuw type atoomcentra
le, nl. een hogedrukreaktor
(300 MW)
-en een waanzinnig groot
koelmeer.
-Voorts is er in het Emsland
een opwerkingsfabriek ge
pland
-en bestaat er nog altijd
het gevaar dat men de zout
koepel bij Wippingen zal
gaan gebruiken.
In het gebied direkt gren
zend aan het Emsland bestaan
ook vele nukleaire plannen:
-De bouw van êên, mogelijk
vier kerncentrales bij Emden
(aan de Dollard)
-de bouw van een kerncen
trale bij Greven, zuidelij
ker aan de Eems,

-in Almelo de reeds bestaan
de uraniumverrijkingsfabriek
-en even bij Twente over de
grens een zelfde, maar gro
tere, geplande fabriek in
Gronau,
-tussenopslag van uitgewerk
te brandstofstaven in Ahaus
-en tenslotte de· eventuele
proefboringen en atoomafval
opslag in de Gronings-Drent
se zoutkoepels.

Duitse vrienden. Genoeg ech
ter om het koud van te krij
qen.

21 november j.l. vond in Ter
Ape! een ontmoeting plaats
van een AAP-afvaardiging

Enkele iaren geleden heeft
er een regelmatig overleg
bestaan tussen Nederlanders
en Duitsers uit deze streken.
Dit overleg vond meestal
plaats in Vlagtwedde.
Belangrijke punten waren
toen de net bekend geworden
plannen voor proefboringen
en atoomafval-opslag zowel
in Groningen-Drente als bij
Wippingen in het Hümmling
gebied. In 1977 is er in
Onstwedde een demonstratie
georganiseerd.

In de zomer van 19S0 zJ.Jn de
kontakten aan weerszijden
van de grens hersteld.
22 augustus van dat jaar
waren twee afgevaardigden
van de AAP-groepen (Oene
Zwittink en ik) op bezoek
bij de BEgA (Bürgerinit1ati
ven Emsland gegen Atomener
gie-anlagen). Hierna was het
de beurt aan ons om de BEgA
uit te nodigen. Na enig uit
stel werd tenslotte 21 nov.
in Ter Apel vastgesteld.
Van de zes Emslanders die
aanwezig waren kwamen twee
nogal laat aan. Eên van die
twee (Bernd Halling uit Mep
pen) was zijn paspoort verge
ten. Hoewel hij ~aar drie
kilometer over de grens hoef
de te wezen, moest hij toch
maar mooi twee maal 30 kilo
meter extra rijden om zijn
pas te halen~ Zelfs tussen
EG-landen is die grens nog
letterlijk een hindernis.

( Groningen-Drente) en een
BEgA-afvaardiaing (Emsland).
Al oewel het e bedoeling
was dat we van beide kanten
zoUden vertellen water ae
beurt op hetgebièd van e
atoomenergie, bleef het

"Atomprovinz Emsland", een
term die terecht kan worden
gebruikt.
-In Lingen staat een stil ge-
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van zout water in het noorde
lijk Emsland en een geweldi
ge daling van de grondwater
spiegel in de wijde omgeving
van Geeste. Hiervan zal men
ook in Nederland schade on
dervinden, en wel speciaal
in Zuid-Oost drente. Hier nl.
bevindt zich een hoogveen
reservaat, dat een hoqe
grondwaterstand nodig heeft,
wil het een echt levend hoog
veen blijven. Nu al heeft
men moeilijkheden door de
toch al lagere grondwaterspie
gel in het aangrenzende
Emsland.
Tegen dit alle kan en moet
geprotesteerd worden.

STRUKTUUR
De BEgA (Bürgerinitiativen
Emsland gegen Atomenergie
anlagen) is enigszins te
vergelijken met de gezamen
lijke Atoomalarmgroepen
(Groningen en Drente) .
De BEgA is een samenwerkings
verband van plaatselijke
Bürgerinitiativen tegen atoom
energie. Deze B.I.'s (Bürger
initiativen) zijn Soms erg
groot (die van Wippingen he~

meer dan 1000 leden) maar
meestal zijn slechts enkelen
aktief. De overkoepelende
BEgA vergadert elke week
(De gezamenlijke AAP-verga
dering is slechts éénmaal per
maand, maar funktioneert ook
goed) .Het gebied dat de BEgA
bestrijkt is qua grootte ver
gelijkbaar met Groningen en
Drente.

PERS
Aktiviteiten van de anti
kernenergie-beweging over de
grens worden echter aanzienlijk
meer bemoeilijkt dan bij ons.
Tegenwerking door overheden

vindt er plaats. De meeste
gemeentes hebben, evenals het
'land' (de bondeseaae) Nedersak
sen, een CDU-bestuur. In Ter
Apel hebben wij in dit ver
band met name gesprokenover

dOe pers. De kritiek die wl~
vaak op de pers uitoefenen
valt in het niet bij wat de
Emslanders ons vertelden.
De regionale pers is net als
de overheden over het alge
meen behoorlijk rechts.
Berichten over de anti
atoomenergiebeweging publi
ceert men niet. Van de demon
stratie in Lingen, door ca.
10.000 mensen bezocht, op
zaterdag 25 oktober j.l.,
stond in de daaropvolgende
maandagkrant een berichtje,
maar gêên aankondiging voor
af. Sjannie Blokker van de
BI tVippingen vertelde dat de
pers zelfs betáálde adverten
ties van de BI's nauwelijks
meer op wil nemen. Vaak
lezen de BEgA'ers in de Ne
derlandse kranten meer over
atoomplannen in het Emsland
dan in hun 'eigen' kranten.
Éen schandalige zaak is het
tenslotte dat kranten daar
af en toe schrijven dat de
~ederlandse instanties en/of
bevolking de atoom energie
projekten in het Emsland
ondersteunen.

KONTATEN
Voorlopig is afgesproken de
kontakten wederzijds in twee
ën op te splitsen. "Oost
groningen(waaronder Steef van
DUin uit Alteveer en Cor Sok
uit Oude Pekela) en het noor
delijke Emsland (waaronder
de BI Wippingen) nemen kon
takt op wanneer er wat te
doen valt, en midden-Emsland
(waaronder Meppen en Geeste)
houdt regelmatig overleg met
de nieuw opgerichte anti-

atoomenergie werkgroep Zuid
Oost Drente. Als eerste akti
viteit van deze werkgroep
noemde Roelof Heida uit Zuid
Barge het informeren bij de
gemeente Emmen naar het be
staan van een rampenplan
i.v.m. de atoomcentrale(s}
bij Lingen (hemelsbreed 40
km. van Emmen) •
Tenslotte kwam op de vergade
ring nog het kreatieve idee
naar voren van het oprichten
van een eigen radiozender.
Iedereen vond dit een prima
plan

GRENZEN AFBREKEN
Het is te hopen dat de samen
werking goed gestalte krijgt.
Nodig is het zeker niets
trekt zich minder aan van
staatsgrenzen dan atoomener
gie, dat geldt zowel voor dè
radio-aktiviteit als voor de
atoomindustrie. Hiervoor be
staan al geen grenzen meer.
Aan ons iS het om die grenzen
66k op menselijke maat te
slechten. Neem echter voorlo
pig het paspoort nog maar wel
mee!
Jan Brinks Groningen, dec.'SO

KERNLIJN
';inschotsp Courant 13 jan. 1981
Ir. A. Hekstra van de Refor
matorische Politieke Federa
tie heeft op een bijeenkomst
in Nieuwe Pekela verklaard
dat bij het gebruiken van
gezond verstand direkt kern
energie zou worden ingevoerd.
Het dumpen van atoomafval
zou geen enkel negatief ef
fekt op ons leven of dat
van onze nakomelingen hebben.
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DEMONSTRATIE LINGEN
25 oktober 1980 werd in Lin
gen gedemonstreerd. Ongeveer
10 .000 mensen namen hieraan
deel . Het unieke va n deze de
monstratie was, dat hi j werd
georganiseerd door de anti
atoomenergiebeweging en de
vr edes bewegi ng.
Oe meeste demonstranten deden
me e aan de optocht vanaf de
bouwplaats langs de oude a
toomrulne naar de binnenstad
van Lingen waar de manifes
tatie plaatsvond .
Een kleinere groep mensen
heeft een demonstratieve
fietstocht gehouden . Deze
voerde va na f de Nederlands
Duitse grens bij Denekamp
langs de bommenafwerpplaats
van de NAVO, Nordhorn-Ranqe,
ook naa r Llnqen.
Vanuit Schoonebeek was een
bus georganiseerd naar Llngen .
Uit dit prima i ni t iatief i s
nog een ander goed i ni t i a t i e f
voortgekomen: nl. de opri ch
ting va n de anti-kernenergie
groep Zuid-Oost Orente . Zo
blijkt zo'n demonstratie toch
niet alti jd een passief ef
fekt te hebben:
Jan Br1nks

protestbijeenkomst
op d e mar-kt
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BES TELLEN
Koncept-bezwaarschriften zijn
(gr a t i s o f tegen ee n vrijwil 
lige bijdrage) a a n t e vr age n
op het redaktieadres va n
Atoomalarm ( l i e f s t niet te
lefonisch) . Vermeld e r even
bij hoeveel u wil t hebben .
De brochure ove r het Emsl and
is op hetzelfde adres t e be
stellen . De kos t e n z1jn 15 ,
exclusief po rto.

brochure i s u i tgegeven do or
de Bürgerini t i a t i ve geqen
At omenerqi e ln Osnabcück .
Zij verhaa l t uitqebreid ove r
alle atoomenerqi e - pr o j e kt e n
in he t Emsland . Bet eerst
hoofd s tuk i s een soor t hi s 
torisch overicht : "JO jaar
Emslandont8luit~ng: va n ve r 
ontr einiging t o t industriali
sering" •
Vervolgens komen aan de or de :
de ru~telijke ordening , de
mil itaire objekten e n oe f e n
terreinen, dan de atoomener 
gie , ve rvol ge ns enige i nf r a 
s t urktur ele plannen (Dol l a r d
ha ven bij Emden, Emslandauto
baan e n maqnee t zweeft r e i n ) en
tenslott e de mi l i e uve ron t r e i 
niging door de i ndustr ie. Een
zeer aan t e bevel e n boekwerk
je, da t o. a . aan Groningers ,
Dr enten e n Twentenaren nu
eens l aat zien , wa t er in
oostelij ke r i cht i ng direkt
ove r de gr ens a l l emaa l ge 
beur t .

"Fortsc hritt ede r Zers t örunq "
dat i s de t i te l va n een 148
bladzi j de n tellende ri j k
geIl lustreerde brochur e met
al s onde r tite l : "Emsland :
Zur Erschl i es sung und Indus
trial isierung e i ne r Region " .
Deze in j anuari ui tgek omen

"Daarom

BROCHURE

BE ZW. SCH RI FTEN
I ntussen ls e r wat meer be
kend over de ve r qunnlnqenpr o
c edure. Opd r acht geve r ~E

(~ernkraftwerke Lippe-EmS
GmbH) heeft alleen wi j zig in
gen 1n de bouwverqunninq saa n
vr aag aangebracht. De oude
bezwaarschriften bli jven hun
geldigheid behouden. Nieuwe
bezwaarschriften ku nnen ech
ter alleen inged iend worden
tegen de wi jz i g i ngen 1n de
aanvraag . Aangez ien ook Ne
derlanders be zwaa r s chriften
kunnen i ndienen tegen Duitse
atoome ne r q l epro) e kt e n (z 1 j
he t met minde r rechten ) ,
moet di t dan ook op grote
schaal gebeuren . De eerste
d r ie maanden van 1981 s taan
voor bezwaren ope n . Va n de
ka nt va n de Bûr qerinltia t l
ven tegen atoomenergie in het
Emsland wordt de zaak eerst
juridisc h wat uitgezocht en
ve rvo l ge ns een ko ncept- be
zwaarschrift opges te ld. In
Gr oningen-Drente zulle n wi j
dit overnemen en eventuee l
aa npassen aan onze situatie .
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DENE EN EN DE
KERNENERGIE

uranium

natuurqas

Het kontaktadres Van de OOA
is: Skindergade 26, 1159 Ko
penhagen K, Denemarken.

januari 1981
Josephien Steeniuis
Bataviastraat 8
Groningen

koepel gevonden. Het blijven
de probleem van het opslaan
van het afval deed de rege
ring enigszins omslaan naar
een voorzichtig nee tegen
kernenergie. Voorlopig zou
er minder aandacht besteed
worden aan onderzoek naar
kernenergie en meer gedaan
worden aan duurzame energie,
olie en aardgas uit de Noord
zee en besparingen op energie
verbruik.
Vanaf begin 1980 heeft de re
gerinq het kernenergieprogram
ma in de ijskast gestopt.
TOch zullen de tegenstanders
van kernenergie, verenigd in
de Organisationen til Oplys
ning om Atomkraft (OOA: de or
ganisatie ter informatie over
kernenerqie), op hun hoede
moeten blijven. Ook nu nog
heeft de Deense regering nog
steeds geen nieuw energleplan
gemaakt.

Bronnen:
- "Danmark uden Atomkraft"

nov. 1979
uitgave Van deOOA
"Atomkraft:"
nr. 6, juni 1978
uitgave van de OOA

- MilieudefenSie
nr. 5, juni 1980
uitgave van VMD

VOORSTANDERS
Voorstanders van kernenergie
waren vanaf het begin de e
1ectriciteitsbedrijven en
Ris~. De electriciteitsbedrij
ven zijn önder gebracht in
twee overkoepelende organisa
ties ,de ELRRAF'r en de ELSAM.
De ELKRAFT heerst over het
gebied te~oosten van de
Grote Belt en de ELSAM ten
westen ervan. Beide hebben
hun krachten gebundeld in de
SAMKRAFT. De ELSAM beqon in
1978 de omgeving van Katholm
ten zouden van Gren~ (Jutland)
grondig te onderzoeken. Het
lag in de bedoeling om op
Gyllingnaes een kerncentrale
te vestigen. De ELKRAFT had
haar oog laten vallen op
Stevns om daar een kerncentra
le te gaan bouwen. En wel bij
het plaatsje ~jstrup.

De propaganda voor kernener
gie door SAMKRAFT loog er dan
öok niet om. Kernenergie
stond al jaren op hun program
ma. Denemarken moest in 1972
99' van de energie invoeren.
De olie vormde daar het
grootste deel van en wel 93'.
poor de energiecrisis waren
de olieprijzen enorm geste
gen. De electriciteitsbedrij
ven maakten hier gebruik van
door te gaan verkondigen, dat
de stroom geleverd door kern
energie goedkoper zou zijn.
Bovendien hield men in het
oog, dat er op Groenland, nog
steeds een Deense kolonie,
uranium te winnen was. Hier
door zou Denemarken haar
kerncentrales zelf kunnen
voorzien van brandstof.
De $ociaal-demokratische re
gering deed niet onder voor
de electriciteitsbedrijven.
Enthousiast werd er in Ris~

aan het onderzoek en de ont
wikkeling van kernenergie
gewerkt. (Ris~ is te verge
lijken met het Energie Cen
trum Nederland (ECN) in
Pettent Ook werden er in
Jutland (o.a. op Mor$)
proefboringen verricht om te
bekijken of er öok zoutlagen
geschikt zouden zijn voor het
opslaan van radioaktief af
val. Helaas voor de electri
citeit.sbedrijven en Ris~

-maar gelukkig voor de tegen
standers van kernenergie
werd er geen geschikte zout-

35 1'llllj. Gcal.

40 mUj. Gcal.

50 mllj. Geal.

115 mllj. Gcal.

totaal 250 milj. Gcal.

1 Gcal.· 1 miljard cal.

olie

kolen

wordt er toch wel onderzoek
gedaan op het gebied van de
kernenergie. Het Déense kern
energie-onderzoek omvat(te)
o.a. een proefstation voor
onderzoek in de nzoutlagenn
van Midden- en Noord-Jutland
voor de 0islag van radio-ak
tief afva •

ENERGIEPLAN 76

Ondanks het feit, dat er In
Denemarken (nog) geen kern
centrales staan, werd en

HET ENERGIE PLAN
In 1976 maakte het handelsmi
nisterie van de sociaal-demo
kratische regering een offi
cieel energieplan. In dit
plan werd uiteenqezet,hoe
het energieverbruik de komen
de ~O jaar (tot 1995·) zich
zou gaan ontwikkelen en welke
energiebronnen daarvoor nodig
zouden zijn, om de behoefte
te kunnen dekken. In het
plan stond vermeld, dat er
5 grote kerncentrales (elk
tussen de 900 en 1300 Meqa
watt) v66r 1995 qebouwd zou
den moeten worden (ongeveer
23' van het energieverbruik).
Verder zou het olieverbruik
iets af gaan nemen. Er tou
verder nog gebruik qemaakt
gaan worden van natuurga$.
Wlnd- en zonne-enerqie zouden
dan nog voor 4' het energie
verbruik gaan dekken. Het
officiele plan van 1976 werd
in 1979 enigszins h~rzien.

In plaats van 5 kerncentrales
zouden er maar 3 v66r 1995
gebouwd moeten worden.

duurzame energie10 milj. Geal.

Het feit dat er in het herzie
ne plan sprake was Van 3
i.p.v. 5 kerncentrales kwam,
doordat het programma van
kernenerqie 5 jaar achterop
was geraakt.
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