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REDAKTIDNEEL_I
Beste mensen,

In dit 2e nummer van deze jaarganQ blijkt dat we er slech
er voorstaan dan dat we dachten. Dodewaard, Borssele. Al
melo.en Petten dat konden we overzien. Maar nu blijkt dat
er opeens een derde kerncentrale gepland is~ De brandstof
daarvoor is er al. De KEMA is al druk bezig met het maken
van veiligheidsrapporten daarvoor.
De EGO die in de SEP en de VDEN zit, en zelf geen opslag
van kernafval in de zoutkoepels wil, is er mede verant
woordelijk voor als die derde kerncentrale er komt.
Hoe serieus moet je de BMD nemen, als de atoomlobby toch
stiekum z'n gang gaat en wacht tot we allemaal weer 'ver
standig' geworden zijn?
Wat je er ook van zegt, de Anti-Kernenergie Beweging is
géén eenheidsworst. Mochten mensen ooit dat idee gehad
hebben, op het tentenkamp bij Ame1isweerd bleek weer dat
het gezegde opgeing: zoveel mensen, zoveel zinnen.
De uitkomst was, dat we ons opgesplitst hebben in groepen
die verschillende aktiviteiten gaan voorbereiden. Zoals
de demonstratte bij Kalkar, de atoomstroomakties, dumpak
ties bij Petten en verdere akties bij Dodewaard; terwijl
er ook stemmen opgingen voor akties bij Borssele, Doel,
Arnhem, Petten en Almelo. Aktiebereidheid genoeg dus.
Nogmaals de KEMA. Een woordvoerder van de KEMA vond dat
het kernafval nu maar eens de grond in moest, want die
zoutkoepels zijn wêl veilig. Hoe haalt die man het in z'n
botte kop dat te zeggen terwijl op de T.V. en in de krant
"blijkt hoe onverantwoordelijk ze in hun eigen 'tuintje'
bezig zijn".
De grote verliezer bij het niet doorgaan van de drie kern
centrales in Duitsland is ......•• Urenco Nederland. Zij
hadden de verrijkingskontrakten met twee van deze centra
les al op zak. Hun orderportefeuille keldert. Er heeft
trouwens nooit wat geklopt van h~n prognoses.
Nog éven terugkomend op onze financiä1e omstandigheden.
Wij kunnen niet groot genoeg worden natuurlijk. Er zijn
nog mensen die hun abonnementsgeld nog niet betaald heb
ben. Als je gewend bent om giroblauw te betalen mag dat
ook. Maar doe het wel want anders valt de basis voor Qnze

verschijning weg: Atoomalarm wenst iedereen een prettige
vakantie toe. Tip: als je nog in de buurt komt van Hoek
van Holland, ga dan even naar Energie Anders toe. Die
hebben daar schitterende windmolens (waaronder de 'Tip
Vane') en zonnecollectoren opgesteld staan, terwijl ~un

tentoonstelling o~er energie ook zeer de moeite waard is.

Rektiffkatie
Tijdens het lay-outen is er een
fout geslopen in het artikel
'Kernenergie in West-Duitsland'
van Jan Brinks.
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JaCk Hoeksema
joop bo er

DE DERDE KERNCENTRAL__---.-.
- Hee r ke r ncentrales onontbeer li jk - , een ui t s pr aa k van de voor·
zitter van de Veren iging van Elek t riciteits Direkteuren (VOEN) .
Me nsen ui t de atoomlobby doen we l vake r boute ui ts pra ken.
Haar nu is het veel ern stiger . Uit he t j aar ve rsl ag van de
Samenwerkende Elektri cite fts Produce nten (SEP) blijkt dat er
al op grote s chaal ura nium gekocht wo rdt voor een derde kern 
ce ntra le . Va naf 1975 tot nu a l 400 to n. en dit is vol gens de
SEP bes temd voor de eerste l adi ng van de derde te bouwen kern
ene r gi e cen t ra l e in Nederland. Daar hebben ze ondertus sen al
flinke kos t en voor gemaakt . Oe KEMA , een andere Arnhemse
inste l ling is bez ig in samenwerking met NUCON B. V.(inge nieurs
burea u voor kernenergie. dochter van COMPRIHO en Ri j n Schelde
Verolme). Genera l El ect r i c en de Kernfysi sche dienst van he t
ministerie van Soc i a l e zaken werd de studie voortgezet om t e
kome n tot een tec hnis che beschrij vi ng van een ve r kor t vei lig
he ids r appor t voor een 650 MWe ·kokend water reaktor . Oe bedoe
l in g i s om hiermede de basi s te l eggen vo or een of f e r t e di e de
Nederla ndse ind ustri e desgevraagd zou kunnen uitbrengen op de
were l dma rkt . M' n neus . Die of fer te gaa t gewoon ee n kantoortje
verder . SEP en KEMA. twee handen op ~~n (ke rnlobby)bui k:
He t blijk t dus dat we vor ig jaar zeker niet bij de ve r keerden
gedemonst reerd hebben .

SEP KOOPT
400 TON URANIUM
Op grond van een besluit van de
S.E.P. (Samenwerkende Ele kt rici 
teits Produktiebedrijven) in Arn
hem va n 21 februari 1975 is er
tot nu toe al 400 ton uranium in
gekocht . ter waarde van ruim
flOO miljoen.
In 1979 is er voor 125.5 mi ljoen
100 ton uranium gekocht. in 1980
weer 100 ton urani um . voor 123.6
mi ljoen . De vraag is nog of er in
1981 en dit jaar wêêr 100 ton u
raniumis bijgekocht . Daarover
meer 1n het volgende nummer.
wel heeft de di rektie een machti 
ging. ook ui t 1975. om in totaal
voor 1250 miljoen leningen af te
sl uiten voor aankoop van natuur
lijk uranil.lll . Dat moet dus nog
verrijkt worden, 4 1200. ~ per ki
lo .
Voor 400 ton is dat al 400.000 x
1200 s l BO miljoen.
Al s 400 ton 1100 miljoen kost kan
er voor 1250 mi ljoen 1000 ton u
rani um gekocht worden.
In 1979 is er fl3.8 miljoen be
taald voor rente over het nutte
loos stilliggende urani lll1 en
vooruit betaalde verri jkingsar
beid, die niet geleverd is . In
1980 kostte dat J9 . 7 miljoen.
Voor toekomstige uraniUMverri j king
i s de S.E.P. nog 1255 mi ljoen
kwij t .
Oit urani um is bedoeld voor de
DERDE. nog te bouwen. kerncentra
le . De S.L P. gaat er blijkbaar
al helemaal van uit dat er in Ne
derland een nieuwe kerncentraIe
zal komen . op de langere tennijn.
Als dat de komende 10 jaar niet
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gebeurt. en dat is wel zeker.
zijn ze nog eens 1100 miljoen
kwijt . Aangezien er i n Nederland
nooit meer kerncentrales gebouwd
zullen worden kun nen ze beter
zorgen dat ze dat uranium zo vlug
mogelijk kwijtraken. Het beste is
nat uurlijk om dat spul weer te
rug te storten in de urani ummi j n.
Uit het j aarversl ag (1980) van de
S.E.P. (grati s aan te vragen)
waar deze gegevens uit komen
staan nog meer opmerkeli jke fei
ten.
Het blijkt dat de S.E.P. voor
ma ximaal 56 miljoen DH aan Kalkar
meebetaalt. Tot en met 1980 is er
al voor 140 mi ljoen aan Kalkar
uitgegeven.
De atool'll obby is dus keihard in
de aanva l . Dat bli jkt ook ui t het

jaa rverslag van de KEMA 1980.
Daari n staat dat er samen met
NUCON B.V •• ComprilllO. RSV en de
kernfystsche dienst van het Mi 
niste rie van Sociale Zaken ge~

werkt wordt aan een vei1igheids
rapport voor een 650 HW kerncen
trale .
Di e 400 ton uranium is precies
genoeg voor een Ie lading van
zo ' n kerncentra le + Ie herl ading.
Alles past dus precies in elkaar.
De S.E.P. doet internationaal ook
druk mee. o.e • aan experimenten
in de Zweedse kerncentra le in
Marviken.
Dit alles vraagt om een duidelijk
en vernietigend tegenoffensief
van de Nederlands~ Antikernener
giebewegi ng .
Oe st r ijd gaat niet alleen tegen
de bestaa nde kerncentrales zoa ls
mi sschien de meesten al denken.
maar ook tegen deze.cnderercndse
atoomlobby aanval .
Bedri jfsleven. S.E.P•• C.O. A. en
V. V.O •• allen zi jn weer v66r
kernenergie met als leuze: steun
aan het bedrijfs leven. sterkere
ekonomie . lagere etektrf cttet ts
prijzen .
RS Vbouwt al weer een nieuw re
aktorvat voor de kernreaktor in
Petten. Wie wist dat ? Er is van
uit de ant ikernenergiebeweging
nog geen protest tegengekomen : :
We mogen onszelf wel kracht en
sukses toewensen.

Hi eronder een foto van de demon
stratie in Arnhemnaar de ' Arn~

hems~ i nste l l ingen' .
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Theo van de Veen

EMA ROTZOOIT I __-----I

De afgelopen weken zijn de opgra
vlngswerkzaamheden van radlo-aktlef
afval ln de achtërtulnvan de KEMA
të Amh~m opnieuw ln de belan~stel
~lt9.9!. omen.""""Wat blJ de star van
e proJekt aI gevreesd werd -;DIëëk

6ewaarheld: behalve uranlum en tho
rium werd 50 gram'VerriJKt~r~
Ult de bodem o~egraven. Deze
Vöii'<IS'f qoetve ere vraagtekens ru
zen ron:cfliet funktioneren vanae-
KEMA 10 het verleden en het verant
woord Zljif'Väiï oe"]ëpTinde dumplng
van het afval ln zee, komend naJaar.

Voor de duidelijkheid eerst iets o
ver de KEMA en haar geschiedenis.
De bezigheden van de KEMA - de NV
tot Keuring van El ectrotecbrrische
Materialen te Arnhem-. behelzen
meer, dan deze naam doet vennoeden.
Een niet onaanzienlijk deel van
het onderzoeksgeld wordt besteed
aan onderzoek en ontwikkeling op
het gebied van produktie, trans
port en distributie van e1ectrische
energie en fundamentele research op
electrotechni sch gebied. In dit ver
band wordt ook onderzoek gedaan
naar kernenergié.
In de na-oor1ogse jaren is er bin
nen de KEMA gewerkt aan de ont
wikkeling van een eigen type
kernreactor: de KEMA Suspensie
Test Reactor (KSTR).
Als voorbereiding op dit type wer
den in de jaren '50 onderzoekingen
gedaan met een nu1-energiereactor.
een reactortype, waarbij het splij
tingsproces zichzelf niet in stand
houdt, maar gevoed wordt door een
neutronenbron van buitenaf.
In de periode 1974-1978 heeft dè
eigenlijke suspensiereactor ge
functioneerd. waarbij het splij
tingsproces zichzelf wel in stand
hield, doordat bij beschieting van
de splijtstof met neutronen een
even grot~ hoeveelheid neutronen~

straling weer werd uitgezonden, om
een volgende kernreactie teweeg
te kunnen brengen.

GEEN VERGUNNING
Vanaf 1957 - het begin van de re
actorexperimenten bij. de KEMA,
toen hiervoor een vergunningsaan
vraag in het kader van de hinderwet
wet werd gedaan, heeft het projekt
voortdurend een omstreden karakter
gehad. Met name rond de aanvraag
vaneen vergunning tot uitbreiding
in 1973, inmiddels in het kader van
de kemenenerg1ewet, ontstond veel
beroering. Ondanks vele bezwaren
werd toch in 1974 de vergunning ver
leend
Juridische stappen van de Vereni-
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ging Milieudefensie le1dden uit
eindelijk tot de uitspraak,dat
door het niet hebben voldaan aan
bepaalde voorschriften door-de KE
MA in het verleden de hinderwet
vergunning van 1957 was vervallen.
en daarmee ook de latere vergunning
tot uitbreiding van de inricht1ng.
van 1974. haar rechtsgrond miste.
Deze uitspraak betekende. dat aan
de werkzaamheden van de KEMA op
dit gebied vanaf 1957 elke wettelij
ke basis had ontbroken. Veel effect
sorteerde deze overwinning van de
tegenstanders van de experimenten
echter niet, daardez~ uitspraak pas
in 1978 werd gedaan. enkele maanden
nadat men de experimenten met de
reactor inmiddels op grond van tech
nische problemen had gestaakt •••
In 1978 heeft de KEMA opnieuw een
vergunning aangevraagd voor
1. Het KSTR-experiment (omdat de
oude vergunning was vernietigd,
moest het experiment opnieuw ge
legaliseerd worden, met terugwerken
de kracht).
2. de ontmanteling van de KSTR,
3. de voortzetting van nucleair on
derzoek in het kernlaboratorium'.

Deze vergunning is echter nog al
tijd niet verleend; één van de re
denen hiervoor is, dat men niet tot
verstrekking wilde overgaan. voordat
de kwestie van het afval op het KE
MA-terrrein, welke inmiddels volop
in de belangstelling was gekomen.
was opgelost. Ondanks het ontbreken
van de vergunning is de reaktor
vorig jaar toch ontmanteld, en is
de splijtstof eveneens zonder ver
gunning naar de VS vervoerd.

SPLIJTINGSAFVAL
Het afval dat nu uit de tuin van
de KEMA wordt opgegraven, is daar
gedumpt in de periode tussen 1956
en 1973. Wat er precies in de
grond ligt, was bij het begin van
de opgravingen onbekend. Er werd
echter rekening mee gehouden.
dathet hier kon gaan om afval pro
dukten van de proefnemingen met
de nul-energiereaktor.
In dat geval zou het om zeer
stralingsgiftige stoffen gaan.
Om die reden werd er besloten tot
de intensieve veiligheidsmaatre
gelen, waarmee nu de graafwerk
zaamheden zijn omkleed, en die
de kosten van de hele operatie
op rltiln zes miljoen gulden bren
gen, voer rekening van .de KEMA.
De KEMA heeft overigens steeds
verzekerd, dat het zou gaan om
betrekkelijk ongevaarlijk afval,
voornamelijk uraniumoxide en
thorillllOxide, zodat het groot-

ste deel overbodig zouden zijn.
Nu er de afgelopen weken ver

rijkt uranium is aangetroffen
inmiddels al zo'n 110 gram, even
als kleine hoeveelheden splij
tigsprodukten. zoals het zeer
schadelijke radium 226, cobalt
60 en cesium 137, zou dit voor
de KEMA moeilijkheden kunnen
gaan opleveren. Voor verrijkt
uranium -te gebruiken als brand
stof voor atoombommen - moet na
melijk een nauwkeurige boekhou
ding gevoerd worden, onder con
trole van het lAEA, het Inter
nationale Bureau voor Atoomener
gie te Wenen. Als er bij de ge
vonden hoeveelheden verrijkt
uranium niet meer gesproken kan
worden ~ver 'kleine hoeveelheden'
betekent dit, dat hetzij de
boekhouding niet in overeenstea
ming is geweest met de werkelijk
heid, hetzij de internationale
controle tekort is geschoten.
In beide gevallen zal nader on
derzoek van desplijtstofboekhou
ding van de KEMA vereist zijn.
bronnen:
-"De Arnhemse instellingen",

uitgave van de Anti-Kernenergie
Beweging Arnhem, Arnhem 1981

-artikelen uit De Volkskrant:
6/2 - 3/6 1982

KERNLIJN

"Alle kernafval gaat mogelijk
naar Borssele"

De Vereniging Milieuhygiäne
Zeeland (VMZ) is bang dat het
nieuwe opslaggebouw voor de kern
centrale Borsse1e de verzamel
bak wordt voor al het Neder
landse radio-actieve afval.
De milieuvereniging leidt d1taf
uit de brief van de staatssecre
taris van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne van 11 maart 1982
aan de voorzitter van de Tweede
Kamer over de huidige opslag
capaciteit voor laag-
en middelradioactief afval.
Het gaat om de zin: ·Ook hier
zou overigens bovendien vertra
ging in de vergunningverlening
voor opslag en afval van derden
kunnen ontstaan in verband met
de thans nog lopende Kroon
beroepen tegen het afval
opslaggebouw". De VMZ verwacht
dat als het afval gebouw er staat
en de Kroonuitspraken zijn gedaan,
ook de provinciale Zeeuwse
Energiemaatschappij vergunning
krijgt voor de opslag van radio
actiefafval van derden
Volkskrant, 3/5/1982.
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TENTENKAMP
Als voorbereid i ng op het tenten
klllllp verschenen er twee brochures:
een leer al gelllerJe brochure en
een Nijmeegse brochure. speet aal
over de tegenkrachten (politie
en rechts).
Het tentenka'q) vond plaats op 29.
30 en 31 mei bij Amelisween:l . Er
varen cfrtl 500 mensen Ul'l'Ifeztg ,
waaronder veel lllensen uit de 0lIIge:
ring van N1jl'legen . Stad Groningen
werd vertegelM)(lrdt gd door 20
• nsen uit acht verschillende ba
sisgroepen.
Het progra-aa \!fas goed verzorgd .
vooral het culturele deel. Maar
het bleek dat de organisatie
de problemen binnen de AKB onder
schat had. Diskussies liepen
nfet volgens schema en voor
bel angrijke problMen was geen
ruillte. bijv . hoe kOlDt hl!t dat
het landelijk overleg zo slecht
funktioneer-t?

DISKUSSIE
Zaterdag: deze dag WIS bedoeld
voor kennismaking. terugblik
en tegenkrachten. Er werd ge
dfskussteerd in kleine groepjes
met verschi l lende hoofdthema' s
nl •• vrouwen binneh de AKB.
kl ei ne s teden en dorpen etc ,
Eln persoon uit het groepje
notuleerde en bracht verslag
uit op een plenaire vergadering.
Deze ~nier van werken funktio
neerde goed . omda t j e z6 goed
kunt horen wat er leeft ondér de
deelnemers . zonder dat iedereen
aan het woord hoeft te komen. En
kel e konklusies uit de diskussies
waren :
- een aktie al s Dodewaard 1981
heeft een slec.ht effekt gehad
op groepen i n sommige kl ei nere
plaatsen (bijv . Almelo en Ede)
- j e IIlOet niet alleen laten zi en
waar je tegen bent. maar ook
waar je YMr bent•
- het is onduidelij k of we met
massale akties verder willen ,
hoe we dat willen. waar we dat
willen en wat dan onze aktiedoelen
zouden zijn.
"s Avonds bleek dat het laatste
punt door bijna alle aanwezigen
het belangrijkst 'lferd gevonden
en om een anbfoord vroeg .

ZONDAG

Zondag:de ochtend en middag
waren in principe bedoeld voor
een diskussie over re cht op
verz e t en de/l'lOkrati se ring. maar
werd gebruikt 0IIl te praten over
de keuze voor wel of geen -assile
ekttes ,
Er werd weer in groepjes gepraat~

Voor de mensen uit Ni jmegen. die
i n llli jn groepje zaten. was in eer
s te instantie de vraag ' wat doe je
liet "cht s ' belangrijker.
Vraag was ook of j e door IIIOest
galn 'IIlet blokkades als in Dode
waard. waar de groepen verjaagd
waren.
Iemand uit hnsterdalll wflde
wel -ga s happen-. maar dan wel
met perspectief. Dat hield voor
heli i n. dat terug gaan naar
Dodewaard weinig zin zou hebben
op het ogenblfk. Teru9gllln zou
betekenen: strijd tegen rechts
i .p .v ~ tegen kernenergie ,
De eeesen uit Nijlllegen vonden
de -Dodewaard gaat dicht-aktie
de enige landelijke aktie en
beschouwden de akties in Almelo
Petten en Kalkar als regionale •
initiatieven. die alleen maar
ondersteund hoefden te worden.
Mensen uit AmsterdaJR en Groningen
dachten hier precfes anders over.
Mensen uit Brabant en Zeeland
beschouwden akties bij 80rssele
als erg belangrijk .
De belangrijkste konklusies
uit de verslaggeving waren :
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- wë l massale landeli j ke ektt es
omdat deze :
1) de kracht van de AKB l aten
zien,
2) bedreigend naar de atoomlobby
en de overhei d toe zijn,
3) versterkend werken naar
binnen en naar buiten toe.
4) het publiek van informatie
voorzien .
- dat er een tegenstelling
bleek tu ssen me nsen die willen
dat Dodewaard een speerp unt
wordt en mensen die Dodewaard
zien als ëën onderdeel van de
anti kernenergi es trijd.
-en dat er een tegenstelling
bleek tussen mensen die meerdere
akti es los van elkaar willen
zien en mensen die dat niet
willen.

ZONDA GA VOND
Om tien uur kwam Joost van
Steeni s het tentenkarnpterrein
op. Hij heeft het boek de
"Auto nome mens " geschreven, waarin
een aktie beschreven s t aat die
er kort weg op neer komt, dat
er sticke rs i n openbare telefoon
cellen geplakt werden met daa rop
de tekst : "neuken bel •• •• ".
De bedoeling was dat de man (di rec
teur van een phannaceutis ch bedri jf)
of diens echtgenote . la stig geval
len zouden worden. zonder dat ze
(de akt i egroep) er zel f vee 1 moeite
voor hoefde te doen .
Vrouwenbasi sgroepen hadden hem
al een paar weken gevraagd om zi ch
daarvan te di sta nti ~ren . Dat had
hij t ot nu toe nog niet gedaan .
Van toen af aan we rd de di skussi e .

die daa rvoor ove r landelijke pers 
pekt ieven ging beheerst door "he t
se ks i sme bi nnen de AKB". Als Joos t
zich nie t bi nnen t ien minuten dis
tenrt ëerce , moes t hi j van het
terrein af. Na twee uur van zeer
emoti onele taferel en , kwam de
bas isgroep van Joos t met een
schri f tel ijke verklaring. waarin
s to nd dat er een inlegvel in het
boek zal komen waarin s t aat dat
de basisgroep van Joost (Joos t
incl usi ef) zich van de desbetref
fende aktie et stentt ëert ,

MA ANDAG
Maandag : /):Idat er nog maar we illig
tijd wa s , ware n er door de mensen
uit hnst e rdam enkele voorstell en
gefonnuleerd, waa r i n groep jes
over gepraa t werd.

Deze voors t el l en waren:
1) l andeli jke afva ld umpingsakt1es
(Pet ten ), daarna zes weken reg io
net è akties en als afsl uiti ng
een l andeli jke demons t ra t ie,
2) regionale akt i e s , me t in het
voorj aar van 1983 een massa le
aktie bi j v. bi j Dodewaard.
3) l andelfjke Pettenaktie, reçto
nale akties waaronder atoomstroom
weigeraktie met a ls afslu i ting
dr ie akties i n êcrs set e, Dodewaard
en Al mel o ,
4) landeli jke Pet tenaktie , regio
nale akties en al s slot een Ka lk ar
demonstra tie . Daarnaast een ten
tenkamp in het naj aar om ver der
te praten over de meni ngsve rs chil
l en van zondag en de thema's van
zaterdag .
Besl oten werd om aan de gang te
gaan met de landel i jke Pet t enakt i e,
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at oomstroomweigerakti es en met
de Kalkar-demonstratie .
Wat bet ref t het landeli jk overl eg .
is er besloten om vi er landelijke
overleggen i n te stellen:
1) een over l eg ter voorberei di ng
van de Kalk ardemons t rat i e op 2
oktober ,
2) een ove rl eg ter voorbereiding
van de Pettenaktie (die overigens
al geruime ti jd draait; ze hebben
al een "dumpi ngsboek" uitgebracht),
Jl een atoomstroomweigerover leg,
4 en een Dodewaardoverleg .
Dit laat ste overl eg zou dan ook
bezig gaan met het aktieperspe c
tief ro nd Dodewaard en met de
tegenakties van rechts .
In de herfst komt er een nieuw
t ent enkaMP . waar het Dodewaard
overleg al een zware claim op
heeft gelegd.
De vrouwenbasi sgroepen gaan bezig
met het s t ar ten van eigen akti es
en overleggen, omdat ze binnen
de AKS op t wee f ronten moeten
s trijden: tegen kernenergi e en te
gen seks i sme

VIJFTIG-PLUS
De 50·plussers hebben ee n eigen
vergaderi ng gehouden op het tent en
kamp. Zij kwamen onafhankel ijk
van ons tot dezel fde keuze .
Ze vonden het ni et verstandi g om
naar Dodewaard te gaan, maar ze
gingen wel mee , als wi j ook
zouden gaan. Tot slot vroeg
Rie van Drsel van de 50
plus sers of we mee wilden
werken aan een ' waanzi nni ge
aktie' . Over 2 maa nden horen
we er meer van.
Door hun kon er voor het eerst
weer ontspa nnen worden gelachen .

KERNLIJ N

Tentenkamp in Ut rec ht

De anti -kernenerg;ebewegf ng en
de gemeent e Utrech t zi jn het
vrij dag eens geworden over een
tenten kamp met Pinksteren.
Het disc ussi eweekeinde kan nu
voortgang vi nden op een braa k
li ggend s tu k grond op het cntvers t
tet t s ter rei n de Ui t hof . De uni vers .
tet t i s bereid het terre in dri e
dagen af te staan, maar vraagt
een garanti esom van t ienduizend
gul den. Oe Vereni gi ng Mili eu
defen s i e heeft zi ch garant
ges teld .
Volks kr ant , 221511982



JackËiGER ATOOmSTROO
Op het tentenkamp bij Amelis
weerd is er door de landelijke
vergadering van basigroepen be
sloten om de atoomstroomakties
ook vanuit de basisgroepen te
gaan voeren, voor zover dat nog
niet gebeurde. De bedoeling is
om in het najaar, tussen de
afvaldumpingsakties bij Petten
en de demonstratie bij Kalkar
een landelijke kampagne te gaan
houden.

BELANGRIJK
Zoals u ziet, wordt er niet meer
gesproken over giroblauwakties,
maar over atoomstroomakties
omdat hier de weigerakties, zoals
die massaal in Friesland ge
voerd worden. ook onder vallen.
En vooral voor hen is het brood
nodig dat hun aktie landelijk
nagevolgd wordt. zodat ze in
een eventuele rechtszaak sterker
staan. In de provincie Groningen
en Drente zijn er volgens de
EGO nog zo'n 20 à 30 mensen bezig

met het gescheiden betalen van
hun elektriciteitsrekening, de
GES houdt het voor wa t de stad
betreft op zo'n 30. Voor deze
mensen en andere geinteresseer
den wordt er een aanvullende
brochure gemaakt, specifiek
voor het Noorden.
Een landelijke brochure, met
daarin de voorgeschiedenis
en hoe het in de andere pro
vincies loopt. lS evenals
de st(r)oppenkrant (krant
voor giroblauwbetalers) te
bestellen bij Aktie Strohalm,
Oudegracht 42, Utrecht,
tel. 030-314314 of 333347.
Het is de bedoe1i.ng dat de
"Energiewinkel" op het Mar
tinikerkhof voor Groningen
en Drente de koördinerende funk
tiè gaat vervullen. Daar zijn
de brochures trouwens ook ver
krijgbaar.
Het blijft belangrijk dat je je
opgeeft als deelnemer, omdat je
samen veel kracht;ger staat. Dit
kun je doen bij de Energiewinkel

of bij het redaktieadres van
Atoomalarm. (De Energiewinkel is
geopend van wo. tlm za. van 12 tot
6 uur)

MEEDOEN
Als je meedoet, of niet mee kunt
doen (bijv. kamerbewoners), maar
je wel mee zou willen doen, dan is
het belangrijk dat je een bezwaar
schrift stuurt naar het EGO of
GEB (voor de stad).
Mensen die niet zelf betalen,
blijven wel konsument natuurlijk.
Atoomstroomakties houden in:
- het giroblauw betalen.
- het giroblauw betalen in meerde-

re gedee1tes,
- het weigeren van fl.-- o.p de

elektriciteitsrekening,
- het weigeren van 11,-- op de

elektriciteitsrekening tot
de eerste of tweede aanmaning.

De landelijke brochure is nu al
verkrijgbaar en binnenkort zal
de aanvullende noordelijke bro
chure ook verkrijgbaar zijn.

EddyBrandt

KAR DEM~ _
Het Kalkar-projekt lijkt de
laatste tijd wat uit de be
langstelling verdwenen, te
meten aan de aandacht die de
pers eraan schenkt.
En als je het regeerakkoord
van het tweede kabinet van
Agt mag geloven staat Neder
land te springen om het Kalkar
projekt te verlaten.
Alles lijkt erop dat het pro
jekt op sterven na dood is.
Niets is minder waar.

Het Nederlandse bedrijfs
leven is nog volop betrokken
bij de bouw van de snelle
kweekreaktor. Na het verlies
van de konkurrentieslag om de
bouw van 1ichtwaterreaktoren.
is 'onze" atoomindustrie
massaal overgeschakeld op de
ontwikkeling van de natrium
technologie voor snelle

. kweekreaktoren. Het 1ijkt
dus niet logisch dat zij
zonder protest zich zal terug
trekken uit het projekt.

De Nederlandse regering aar
zelt om een besluit omtrent
Kalkar te nemen: de beslissing
wordt vooruitgeschoven tot
na aktober. wanneer de Bonds
dag zich zal uitspreken over
het al dan niet stilleggen
van de snelle kweekreaktor.
De kans hierop is klein.

Om de atoomindustrie niet de
illusie te geven dat het ver
zet tegen Kalkar gestorven is.
is er besloten om op 2
oktober een demonstratie in
Kalkar te houden.
Het is erg belangrijk dat
deze demonstratie massaler
wordt dan de vorige Kalkar
demonstraties: het is de laatste
kans om invloed te hebben
op het besluit in de Bonds-
dag. Het besluit over de ;nge
bruikname mag piet ongemerkt
voorbijgaan. m6g niet een
puur formele aangelegenheid
worden.
Bovendien is de demonstratie
een laatste waarschuwing. dat als
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er nu niet geluisterd wordt, er
hardere akties moeten volgen.
De Nederlandse regering doet nog
steeds mee ln het projekt. Een
terugtrekking hieruit zou van
doorslaggevende betekenis kunnen
zijn op het Bondsdagbesluit.
Het is dus van groot belang
om d.m.v. een infonnatie
kampagne de nederlandse publieke
opinie te mobiliseren. om op
deze manier deze terugtre-
kking af te dwingen.

In het verleden is Kalkar een
belangrijk aktiedoel geweest
in de Nederlandse anti-kern
energie beweging. Het is VOOr
al nu noodzakelijk dat Kalkar
weer een begrip wordt in
Nederland.

Na een verlenging van de bouw
tijd. strengere veiligheids
eisen en het bijna onbetaal
baar worden van het Kalkar
projekt. moet definitieve
sluiting van Kalkar worden
afgedwongen.



JohanKoops

ENERGO-PROJEKT
GROOTSCHALIG GEBRUIKWINDENERGIE D:

Zoals al in een eerder artikel
gemeld krijfit de windenergie steeds
meer aandac t. In Zeeland heeft
men eén mini-glan Lievense 0b~esteld,
net z~. ENERG:-~roject, waar lj het
werke land Neel*je Jans omgetoverd
wordt tot een windturblneeark, met
een waterbekken als energle-oeslag.
Eén beschouwing van dit expenment.

HET PROJEKT
In de monding van de Oosterschelde

ligt het werkeiland Neeltje Jans.
Het wordt nu gebruikt om elementen
te maken, die de Oosterscheldedam
meten vormen. Het bevat een aantal
bouwdokken. Dit eiland lijkt uniek
te zijn en moet dienen om een mini
plan Lievense te worden.
Het is de bedoeling, dat 1 bouwdok
(bouwdok Schaar) wordt afgesloten,
zodat er een waterbekken gevormd
wordt. In de dijk om dit water
bekken komt een omkeerbare water
turbine, dat wil zeggen een turbine,
die zowel kan pompen als genereren.
Het bekken fungeert als vermogens
bekken. Wat betekent dit?
Als het hard waait, wordt er veel
electriciteit geproduceerd. Maar
als er weinig vraag is heb je een
overschot. Wat doe je hiermee?
Nu kan dit overschot gebruikt worden
om water in het bekken te pompen.
In piekuren, als de vraag naar e
lektriciteit erg groot is. kan het
bekken "lèeg"stromen, en zo de
turbine aandrijven, die dan de
gevraagde elektriciteit produceert.
Met het bekken als opslag wordt

een probleem opgelost, namelijk die
v.an de correlatie. Groot aanbod en
weinig vraag. Door het overschot, die
je in feite weggooit, wordt het rende
ment van een windturbine-park
verlaagd. Door het overschot op
te slaan in een waterbekken als
potentiële energie kan dit rendement
aanzienlijk verbeterd worden.

TECHNISCHE
DETAILS
Het ENERGO-project (=energie
Oostersehelde) bestaat uit een
aantal windturbines, en een water
bekken.
Er is een bouwplan opgesteld van
1984 tot 1992. Vanaf 1984, omdat
dan het werkeiland niet meer ge
bruikt wordt en omdat tegen die

tijd de grote windturbines pas
ontwikkeld zullen zijn.
Van 1984 tot 1988 worden er 5
windturbines van 1 MWe gebouwd.
Deze hebben een hoogte van 50
meter. een wiekdiameter van 40
meter en kosten ongeveer 3,2
miljoen gulden per stuk.
Van 1987 tot 1992 worden er 10
windturbines van 3 MWe gebouwd.
Deze hebben een hoogte van 65
meter. een wiekdiameter van 80
meter, en kosten ongeveel 8,6
miljoen gulden per stuk.
Het totaal opgestelde windvermo
gen komt zo op 35 MWe.
De water-turbine heeft een ver
mogen van 15 MWe. Het is een zg.
bulb-turbine, dwz een turbine met
een horizontale as. De rotordia
meter bedraagt 5,.3 meter.
De totale kosten bedragen onge
veer 49 miljoen gvlden.
Het bekken heeft een oppervlak
van 1 vierkante kilometer. waar
bij het waterpeil in het bekken
kan variëren van +9,2 tot +11,9
meter NAP. Dit betekent dat een
waterplas van slordige 2,7
miljard liter de turbine kan
aandrijven.
Aangezien het een vermogensbek
ken is, zal de waterturbine elec
triciteit leveren in de piekuren,
waarbij de maximale bedrijfstijd
4 uur is. In deze tijd loopt het
bekken "leeg".

Werkeiland NEELTJE JANS

S windturbine van 1 MWe
o windturbine van 3 MWe
WT waterturbine van 15 MWe

co,
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Hoeveel electriciteit denkt men
met dit project op te kunnen wek
ken? En, wat gaat dit kosten?
Wat opbrengst betreft denkt men
in de orde van 80.000.000 kWh
(=80 GWh). Ter vergelijking kan
de kèrncentrale van Borssele
dienen: 2800-3000 GWh (load fac
tor 0,7).
De totale investering van het
project wordt geschat op 185
miljoen gulden.

INTEGRATtE
Past dit project in de electri
citeitsproductie van de PZEM?
Volgens de PZEM, het EeN en
Rijkswaterstaat, is het totaal
op te stellen windvermogen be
perkt. Het PZEM zegt, dat globaal
20 MWe aan wind zo aan het open
bare net te koppelen is. zonder
opslag. Met de water-turbine van
15 MWe levert dit de 35 MWe
die straks aan windturbines
opgesteld gaat worden.
Maar de vraag blijft, waarom maar
20 MWe?
De vraag naar electriciteit
varieert op een dag. Het heeft een
bepaald minimum. Dit minimum
wordt de basislast genoemd.
Deze basis-last wordt verzorgd
door langzaam regelbare centrales
zoals kolen- en kerncentrales.
De pieken in de vraag worden op-



gevangen door snel regelbare
centrales, nl. olie- en gasge
stookte centrales.
Het opstarten van een kolencen
trale duurt 4 tot 8 uur, bij een
gas gestookte centrale is dit een
paar minuten.
Windcentrales worden benut voor
de basis-last. Het resultaat is,
dat er bespaard wordt op kolen,
maar dat er extra olie of gas
verstookt wordt. In welke mate
dit is, is onzeker. De SEP en het
ECN hebben hiervoor een reken
model opgesteld. die moet zeggen
hoeveel dit is. Dat er een aan
tal haken en ogen aan zo'n mo
del zitten hoeft natuurlijk geen
betoog. De inzet van windturbi
nes wordt beperkt door de voor
spelbaarheid van de wind en de
rege1baarheid van het el~ctri
citeitsproductie-park.
Is het windaanbod betrouwbaar,
en redelijk voorspelbaar?
Kan de wind binnen een paar
minuten weqva1len? Eerder ge
noemde instanties menen van wel.

HET WIND AANBOD
Iedereen weet dat de wind va
rieert in sterkte van bladstil
tot orkaankracht.
Voor 1 maand kun je aan de hand
van KNMI-gegevens een statis
tische windsnelheidsverdeling
opschrijven. Maar dit heeft
weinig betekenis, als je wilt
weten hoe hard de wind over 1
uur waait, in vergelijking met
nu. Dat moet te voorspellen zijn
zodat je eventueel electriciteits
centrales een seintje kunt geven,
om te starten. of te stoppen.
De SEP en het ECN zijn erg
pessimistisch over de mogelijk
heid om dit nauwkeurig te voor
spellen, en dientegevolge is hun
idee hoeveel windvermogen op te
stellen aan de zeer voorzichtige
kant. Landelijk gezien komt dit
neer op 650 MWe, wat de zg.
draaiende reserve is.

Zij zeggen, dat dit zonder pro
blemen te realiseren is.
Uit welingelichte en officieuze
bronnen blijkt dat over de voor
spelbaarheid van de wind ook
anders gedacht wordt.
Er wordt beweerd dat de afname
van door de windturbines gele
verd vermogen na 1 uur 15 tot
25% toe- of afgenomen is.
De kans, dat in 1 uur de wind
weg valt, na 10 meter per se
conde te zijn geweest, is ver
waarloosbaar klein.
Dit is een optimistischer visie
dan de SEP en het ECN er op na
houden.
Dit heeft consequenties voor het
op te stellen windvermogen.
Op deze manier kom je hoger uit
dan de genoemde 650 MWe.
Als je daarnaast ook een geogra
fische spreiding meeneemt, waar
door de zekerheid van windaan
bod nog meer wordt vergroot. dan
is een getal van 2000 MWe hele
maal niet zo gek als iemand als
Muiser van de KEMA doet voorko
men. Kreten als 1 april-grap zul
len dan omslaan in serieuze
bestudering.
In Denemarken staan zo'n 1200 wind
molens, met vermogens van
10 tot 55 kWe, met enkele uit
schieters naar boven (Tvind, 2 MWe).
Het grootste deel levert aan het
openbare electriciteitsnet.
De totale e1ectriciteits-produc
tie is kleiner dan in Nederland.
Toch kan de wind daar een groot
aandeel leveren. Groter dan hier
door diverse deskundigen beweerd
wordt. Ra ra ra.
Al met al is dit ENERGO-project
een goede manier om kennis op te
doen. wat betreft de groot-scha
lige windenergie.
Het wordt een groot energie-lab.
die voor vele arbeidsplaatsen
zorgt.
Als dit slaagt. kan Nederland weer
een echt molen-land genoemd
worden. Net a15 twee eeuwen
geleden.

DRENTSE I
J ~~,~~ CDA- ERS
~."~ ~a(j \'11
.' •••/.,:>••••

•PROEF- ..• /?
LBORINGEN
Enkele CDA-statenleden in Drente
zijn niet langer tegenstander van
het doen van proefboringen voor
de opslag van radio-aktief afval.
In het nieuwe beleidsprogramma
van Gedeputeerde Staten van
Drente voor 1982-1986 staat net
als vier jaar geleden dat dum
ping van radio-aktief afval moet
worden tegengegaan en dat ook
proefboringen niet kunnen worden
toegestaan. De gedachte achter
het ook afwijzen van proefbo
ringen is dat deze met te weinig
waarborgen zijn omkleed (o.a.
slechte kriteria waaraan een
zoutkoepel moet voldoen). De
Drenten korden zich tot nu toe
gelukkig prijzen met het be
zitten van een nagenoeg kom
pleet eenheidsfront in het af
keuren van proefboringen (be
houdens de kleine rechtse
christelijke partijen). Enke-
le leden van de CDA-statenfrak
tie hebben nu (i.t.t. 1978)
een voorbehoud gemaakt op de
proefboringen-passage in het
Drentse bestuurprogram. Welke
leden en hoeveel dit er waren
wilde en kon fraktievoorzitter
J.J.Stavast niet zeggen.

Het is mijns inziens een
ieer ernstige zaak dat de eens
gezindheid in het afwijzen van
proefboringen bij de Drentse
politici aan het afbrokkelen
is. Opmerkelijk, en gelukkig.
heeft de VVO-fraktie geen voor
behoud gemaakt op dit punt.
Met dit voorbeeld van deze
CDA-fraktieleden is aangetoond
dat een vertragingstaktiek
van de Rijksoverheid zijn
vruchten kan afwerpen. Ondanks
het feit dat de waarborgen
omtrent het doen van proefbo
ringen nog even slecht zijn
als vier jaar geleden, zijn
een aantal mensen niet meer
tegen. Het is niet te hopen
dat de tegenstand door de
tijd minder wordt; niet bij
politici. maar vooral ook
niet bij de bevolking.
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1Jack Hoeksema

POSTEN IN ALMELO:.-__
Tussen de PhiHVS-fabriek en de
mkomst~e vUi niSi~r~ laats in

melo s an nog s tee s e
Oltracentrifu fabriek Nëdêr1and

en e veer n s a r- te
van ran en rencc e r an
Er gaan geruchtën dit daar 1n
dë toe{OIlSt 201 verrijkt ~rani ....
euak aat wordën voor ndöne-

s 0 neem n ean zeo r-
weer over ne a s raz aanse
en renco annen ee c.
een verr n sar e n us ra -

1 gaan uwen . oor 111 J een
ridën 011 mee ti! döën aan een week
postën tn Almel o.

POSTEN
Zondag 2 llei begon he t: onopval ·
lend Hepen we naar twee strate
gi sche plekken voor de fabriek .
Twee pl ekken. vanwaar we de
fa br iek rustig konden observeren
0lIl alles t e notere n wat er te
note ren vte l , Ollldat een week vol
te kunnen houden. we rd er i n pl oe
gen van acht uur gewerk t ; je za t
daa r dus acht uur en daarna had
j e acht uur om te eter. t e sl a
pen en om te ontbijten.
Het wee r zat ons niet zo mee.
Een plaatsel i jke krant sch reef
daar din sdag over: • •• • het
weer type van gi steren kon je
al l een doen denken aan verwar
ming. Wa nt wat was het giste ren
koud. ... We stonden er me t nog
een aantal t e koukl eumen•••
Het was te koud om nog l anger
In de open l ucht te vertoeven.
Daarom gi ng he t gezelschap zich
opwannen •• •• ••
Terwi j l ze i n he t artikeltje over
ons niet verder kwamen dan:
• • ••Wat dit ' UC-tje ki jken ' verder
te be tekenen heeft weten kennel1 j k
alleen de pottekijkers ze lf . Is
het ee n s t unt of s t eek t er wat
achter ?- ••• en het opwerpen van
de vraag of èr een ni eINe blok
kade zou komen . Daar was de
pol iti e heil ig van overtuigd .
Ze hi el den ons scherp i n de
gaten en ook wat er zoal verd er
gebeurde i n Almelo .
Aangezien wij aan de pers en de
pol1t1e niet meer kwij t wilden
dan dat we er gewoon wat rond
zaten te kijken kwamen er soms
agenten en mensen van de Urenco
voor "een praatje- . Voo ral
al s ze koffi e bij zich hadden
waren ze een welkone afleiding .
Want er gebeurt niets daar. Be
halve dan. dat heel autorij 
schoolhoudend Al.elo juis t daar
zijn leer l ingen bochtjes achter-
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ui t en kere n op de weg probeer t
aan te 1eren .

GESPREKKEN
Het langskomende agenten praa t
j e nat uur t ijk ove r HE-taken en
over het grote gel d dat achter dit
soort ondernemingen al s urenee
zit .
Met een tuirnan hebben we gepraa t
over de nach tegaaltjes die ons
de hel e week gezel schap hi elden.
over de boer die zijn terrein
aan de Urenco Nederland verkoc ht
had en nu -Uranil.1Il Harmsen- ge
noemd werd en over de expl osies
op het terrein .
De meeste mensen me t wie we praa t·
ten hadden wel begrip voor orue ,
en voor hun vage . akt ie .
Ol j ui s t Almelo zi ch uitgesproken
heef t tegen het gebruik maken
van kernene rgi e voor het opwekken
van elek t ri citei t. t i jdens de
bl okkade van j uni vorig jaar.
zal daar niet vreemd aan zi j n.

TENDENSEN
Echt intere ssa nt werd het pas toen
er i emand van de Urenco langs
kwam. Hij leefde nog s t eeds met de
gedachte dat zij n werk ·prol ife ra 
t te-vrt f " was . Als er op de fa
bri ek meer dan ~ verrij kt zou
worden zou er de mogel ijkhei d zi jn
to t aanmaak van kern wa pens en
dan werkte hij er geen minuut l anger
meer. Ik heb hem er ni et van kunnen
ove r t ui gen dat de kennis voor
het ver rijken al leen daar vot·
doende voor was. en dat de
verbanden met Engel and (die verrijk t
uranium levert aan Brazi1U~)

en Dui ts l and (die technologi e

•

l ever t aan o.a . Zuid -Afrika) nie t
zo zui ver zi j n. en dat in de
toekoms t misschien voor
Inecees të tot 201 verrijkt gaa t
worden. en hij er dus bete r
aan deed 0. maar onnn ddel lijk
zi jn onts lag in te dienen.

Een ander . die de leidi ng had
over de ca scade-h al (waar de
centrifuges opgesteld zijn)
en al ti en j aar bi j de verrij
ktng s-bus ines s zat. vond dat
hij door ons toch wel bijzonder
in de persoonlijke s teer getrof
fen was. Als hi j ergens vertelde
dat hij bi j Urenco werkte.
was dat gel ijk -atoombommen
fabriek-. en hij staat nu regel 
sattg op foto ' s en filDS van
Mensen die de Ultracentrifuge
fabriek op hun dagtoch tjes i n
lassen. Voordat wi j akt ie
voerden was het daar veel ge
zel liger . Niet zovee l bevel1 i 
gi ngspe rsoneet . geen hekken.
en al s hi j nu zi jn zoontje mee
neeet 0lIl op het terrei n naar
de sc haapjes t e ki jken IllOet hi j
naar "Den Haag · om een rep r i 
mande in ont vangs t te nemen .
Hi j ver telde ook dat ze gemid
deld BOl van de hoeveelheid
Urani lIlI ve rr i j ken tot 3. 21 (wat
ze met de re s t doen ~li l de hi j
niet kwijt:) ;
• dat het de trend is om . i . v.m.
vern i euwde rege l staven i n
kerncentra les . het Urani ld te t s
hoger te verri jken . nl . tot 51 .
• en dat het zo wie zo in de
bedoel1 ng H gt om hoger verrijkt
urani um te gaan maken. want hoe
hoger ver r ijk t urani um j e hebt .
des te kompakter het is. dus



des t e kleiner de kerncentrales
kunnen zijn •
• dat ze vroeger voor de Otto
Hahn (een door atoomenergie
aangedreven schip ) zeer hoog
verri jkt ura ni um hebben gemaakt,
en dat volgens hem duur,
• en dat bijna alle produktie voor
Engeland bestemd is (di e hebben
hun handen vol aan het verri jken
van Bruil Hi)

ACHTERAF
Achteraf bl eek dat we het beter
een week l at er hadden kunnen doen.
Toen scheen de zon verrukke l ijk ,
en was er missch ien meer tijd
geweest om de zaak goed voor
te bere i den. Nu waren er af en
toe mensen die acht uur a l leen
moesten zitten , omdat anderen
ni et op kwamen dagen. Als aktie
vorm was het pr ima, omdat je
op deze manier niet afhank el i jk
bent van "derden" voor j e
informati evoorziening , en je
in kontakt komt met zowel het
personeel al s met de pl aatsel i j ke
bevolk ing.

UCN·VERRIJKINGSFABRIEK:
Joop Boer II JAAR VERARMING

In 1981 vierde de UCN en urenee
ketens haar 10-jarig bestaan
sinds de goedkeuring van het
Almelo-verdrag tussen Nederland,
Duitsland en Engeland. Veel wa s
er i n feite ni et te vieren.
Géén van de hoogges t emde verwach
ti ngen was uitgekomen:
1) nog steeds geen winst, maa r
al 1800 mi l joen ver l ies, al leen
al voor de UCN.
2) geen kapaciteit van 2000 t on
verrijking i n 1980 (voor heel
Urenco), maar s l ec ht s 500 t on.
3) en geen werkgelegenhetd voor
dui zenden mensen. maa r voor ca .
500 mensen .
Desondanks hadden de heren re den
tot tevredenheid: De regeri ng
had net i ngestemd met de ui t br ei 
ding ven 400 to n in Almelo. kosten
470 mil j oen gulden . Daarnaast
had de regeri ng net all e aande
len van het bedrijfs leven over
genomen , zodat ze nu 991 van
alle aandelen i n bezit hee f t .
Het bedri jfsleven - PhtH ps ,
RSV. DSM, VMF - zag er geen
brood meer in .
Het was ze toch maar weer gel ukt
om met mi sleidende berekeningen
de re ger i ng en de Kamer zover
te kr ijgen. Keer op keer bleke n
hun berekeninge n niet te kloppen:
eers t al eind zeventiger jaren
wins t, toen 1982, nu midden
t achti ger jaren.
Oe orderportefeu1l l e voor Uren
co bedroeg eens 24. 000 to n
ver r i j kin gsa rilei d : in 1981 nog
geen 20.000 ton: en nu is het
waarschijnlijk nog maar ruim
16.000 t on.
Hierva n zou aanvankel i j k 2/3
voor Urenco Nederl and zijn.
Hu blijkt echter. dat de Duit ·
se rs i n ërcneu, vlak over de

grens bij Almelo, zelf een
fabr iek gaan neerzetten, van
eerst 400 to n, l ater zou dit
1000 ton moeten worden.
Nederland bli j kt daar i n 1974
al goedkeuri ng aa n gegeven te
hebben: het par lement kreeg
het echter pas in 1974 te
horen . Dat kl opt op zich al
ni e t .
Maar er zit nog veel meer
acher. Rond 1970 was een belang 
riJke rede n voor Nederla nd om
aan het Urencoprojekt mee te doen
de overweging dat er dan ten
minste i n Duits la nd geen verri j
ki ngsfabriek kwam te s taan .
Blijkbaar i s men daar op terug
gekomen en zijn er geen bezwa
re n meer. Dat hee f t ook ekono
mische gevolge n. Een deel van
de orders za1 de Dui tse fabr i ek
ui t voeren: daardoor heeft
UCN-Almel o minder orde rs en
maakt mi nder winst - of li ever
maakt meer ver lies .
Zulke belangri jke zaken worden
in Nederland onopgemerkt door
het parlement gej aagd, jaren
nadat de zaak al beklonken i s .
Wat dat betreft kan de UCN t e
vreden zi j n: ze zijn niet bi j
een ec hte demokratie gebaat .
Waar ze zi eh wel zorçe n over
maken. intern in elk geval,
is de tnelkaer-aekkende markt
voor uraniumver r i j kin g: er
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li ggen honderddui zenden tonnen
uranium i n voorr aad. Veel kern
centrales waar al orders voor
afgesloten waren, worden Of
ni et gebouwd Of nie t afgebouwd.
Het resultaat i s dat er al
heel wat kont rakten geannuleerd
zijn , o .a. zes Duitse kerncen
trales . Ook de kontrakten met
Brazilië zijn al teruggebracht
van 3900 tot 2000 ton, en dat
kan nog heel wat minder worden.
Onlangs werd bekend dat drie
Duitse kerncentrales, Bibl i s C.
Isa r 2 en lingen hoogstwaar
schi j nlij k nie t (af)gebouwd
zull en worden.
urenee had met Bibl1 s C en
Iser 2 al kontrakten afge
sloten voor 1440 ton en 1010
ton.
De UCN laat daar niet graag iets
over l os , zo wel, dan ontken nen
ze het .
Maar uit de veranderde winstver
wachtingen bli jkt wel dat het
minder goed gaat .
Pas rond 1985 worden de eerste
winsten verwacht en pas rond
1990 zul len al l e verliezen en
l eni ngen goedgemaakt zi j n.
Da t zij n dan nog de UCN~ver·

wachti ngen. die tot nu toe a l~

tijd veel te optimistisch waren.
Ook deze keer. Het is i n erns t

ver vo lg volgende pagina Jir
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heeft een internationale nagalm.
Terwijl opwerking zowiezo buiten
gewoongevaarlijk is. richt Euro
chemie haar aktiviteiten sterk
op de snelle kweekreaktor in Kal
kar.
Het plutonium dat bij Eurochemie
afgescheiden wordt. wordt nl.
een paar honderd meter verderop
(bij BelgoNucleiare) verwerkt
tot plutoniumsplijtstofstaven
die voor Kalkar bestemd zijn.
Nog weer een andere Molse instel
ling - het Studie Centrum voor
Kernenergi eis eveneens sterk
betrokken bij de ohtwikkeling
van Kalkar.
De Stroomgroep Stop Kernenergi e
is op het ogenblik bezig met de
koördinatie van een aantal akti
viteiten om de voortgang van
het Belgische atoomprogramma
tegen te gaan.. De volgende akti
viteiten zijn gepland:
- het versturen van briefkaarten
aan mensen in Belgiä. om ze op
te wekken te protesteren tegen de
opwerkingsfa~riek.

- het ondertekenen van een protest
brief aan het Belgische parlement.
- en het inzamelen van geld voor
een advertentie namens personen en
organisaties uit Nederland. in
Belgische kranten en bladen.
Voor meer infonnatie over deze
aktiviteiten kun je terecht bij
het volgende adres:
Stroomgroep Stop 'Kernener,gie.
Smalle Hàven 1.
5611 EH Ei.ndhoven.
tel. D40-453299 (dagelijks open
tussen 13.00 en 17.00 uur).

Marijke Schilperoort

ERNENERGIE
___BELGIË
Terwijl in Nederland de diskussies
doorgaan. hoe Almelo. Borssele
en Dodewaard te sluiten, gaat in
Belgiä het atoomprogramma nog al
tijd in voll~ vaart door. Zoals:
1) de bouw van de vierde kern
centrale bij Doel;
2) de bouw van een fabriek voor de
verwerking van hoog-radioaktief
afval in DesseljMol;
3) de bouw van een ondergronds la
boratori urn dat het dumpen van
hoog-radioaktief afval in de Kem
pische kleilagen voorbereidt;
4) de derde kerncentrale bij Doel
wordt binnehkott kritisch. dus
onomkeerbaar hoog-radioaktiefi
5) er is vergunning aangevraagd
voor de bouw van nog eens twee
forse kerncentrales bij Doel.
6f deelname ter waarde van twee
kerncentrales aan het atoompark
bij Chooz (Frankrijk). waarover
op 1 juli de beslissing valt;
6) binnen nu en enkele maanden
wil men parlementair besluiten
dat de opwerkingsfabriek Euro
chemie in DesseljMol opnieuw
in gebruik genomen kan worden.
Tot op heden is er in het Bel
gische parlement nog nooit over
kernenergie gediskussieerd. De
beslissingen over de vele Bel
gische kerncentrales werden in
zgn. kernkabinetten of door
ministers genomen. Voor de her
opening van Eurochemie is zo'n
parlementair debat wettelijk
vereist.
Deze zes ontwikkelingen vonnen
niet alleen voor de Belgische
bevolking een bedreiging. Bo
vendien passen ze in de strate
gie van de internationale atoom
lobby.
Nummer twee en drie op deze
lijst zijn bijv. van grote be
tekenis. omdat zij de "verwer
king en opslag van hoog-radio
aktief afval mogel ijk maken".
Deze red~nering maakt uiteraard
geen ónderscheid tussen Bel
gisch en Nederlands afval.
Pikant detail bij nummer twee
is trouwens. dat het hier een
volledig Duitse onderneming
6etreft: volgens duitse plan
nen en met Duits kapitaal wordt
deze fabriek op het "privé
terrein" van de opwerkingsfa
briek Eurochemie neergezet.
Overigens kon men voor de bouw
van deze fabriek in Duitsland geen
vergunning krijgen. De atoomindus
trie als politiek vluchteling als
het ware:
Ook de heropening van Eurchemic
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KERNLIJN
Reaktorcentrum erkent samenhang
kanker-stra11 ng

Toronto (AP) - Een werknemer bij
het Canadese reaktorcentrum AECL
is overleden ten gevolge van de
straling waaraan hij tijdens zijn
werk heeft blootgestaan. Een ande
re werknemer heeft een invalidi
teitsuitkering gekregen omdat hij
kanker heeft die ook door zijn
werk kan zijn ontstaan of verer
gerd is. Dit heeft een woordvoer
der van AECL meegedeeld.
De aanvaarding van aansprakelijk
heid voor stralingsziekten van
werknemers kan verstrekkende ge
volgen hebben voor deze industrie
en voor de stralingskriteria die
aangelegd worden VOor honderden
werknemers in deze bedrijfstak in
Canada en daarbuiten.
Geen van beide mannen had tijdens
hun ongeveer dertig jaar durende
dienstverband bij AECL grotere
stralingsdoses opgelopen dan het
geldende maximum. Toch kregen bei
den vonnen van kanker die typisch
zijn voor het werken met radioak
tieve straling. zoals leukemie en
gezwellen op huid en in de nek.
Nieuwsblad van het Noorden. ~2

de vraag of UCN ooit wel winst
zal maken. laat staan dat de
gemaakte verliezen en afgeslo
ten leningen er ooit zullen
komen.
In 1985 zal er in totaal f1300
miljoen ingestoken zijn. Met een
jaaromzet van f200 miljoen en
20% winst duurt het nog ruim
30 ~ar in plaats van 5 jaar,
voo at UCN quitte speelt. De
kontrakten echter lopen maar tot
1995. dat is 10 jaar. Bij
voorbaat failliet dus. Oftewel
het Parlement is er met open
ogen ingetuimd. op grond van
UCN-cijfers.
Bovenstaande cijfers vallen heel
gemakkelijk na te berekenen op
grond van openbare gegevens.
Hiermee vervalt ook elke moge
lijke motivering voor Nederland
om met de UCN door te gaan.
Immers de Nederlandse regering
vindt de winstgevendheid van
de UCN het voornaamste argu
ment om er mee door te gaan.
Tot nu toe. en zeker tot 1986.
zal er elk jaar geld ingestoken
moeten worden. en daarna komt
het er niet uit.
Als de regering wil bezuinigen:
hier ligt een kans.
Bovendien kan de UCN met enige
moeite omschakelen op andere
produkten: rotoren voor windmo
lens. produkten in de vakuUm
techniek.wanntepompem. Dat
gebeurt al op kleine ~chaal:

Veel geluk op de nieuwe weg:



AlOOMKNOO PPUNl HANAU GeartBosma

De bedrijven waar het kapitaal
zetelt zijn de firma NUKEM (fig. 1)
en de concerns Kraftwerr-union
(KWK), de firma die de centrale in
Borsele gebouwd heeft en het
Rheinisch-Westfälisches Elektrizi
tätswerk AG (RWE).
Daarbulten zijn er nog militaire
objekten in overvloed: een grote
Amerikaanse kazerne, opslag
plaatsen voor A-,B- en C-wapens

In en rond Hanau is de laatste
20 jaar het hart van de atoom
industrie gaan kloppen. In een
straal van ca. 20 km zijn 12
atoomfi rma 's met 15 fabri eken,
kantoren en opslagplaatsen geves
tigd. De belangrijkste taken van
deze bedrijven zijn:
-fabrikage van splijtstofstaven
-transporten van radioaktieve
stoffen

-plutoniumopslag en -ve,rwerking
-onderzoekswerk, ingenieurservice
en bemiddeling in de verstrek
king van vergunningen.

Als je de kaart van Duitsland
in de vorige Atoomalarm ziet
staan en je zoekt even, dan zie je
even ten oosten van Frankfurt
heel kleine lettertjes staan:
Brennelementefabriek Hanau. Het had
echter wel in vette kapitalen gedrukt
kunnen worden want het kapitaal
heeft er voor gezorgd, dat dit
kleine 60.000 inwoners tellende
stadje de ruggegraat van de atoom
lobby is geworden. Alle hoekjes
van de nucleaire 'kringloop'
zijn in Hanau vertegenwoordigd,
hetzij met fabrieken en reaktoren
hetzij met kantorencomplexen
van bijv. mijnbouwbedrijven. Op
het gebied van brandstofstaven,
plutoniumverwerking en -transport-
en heeft Hanau een monopolie. Je
eerste reaktie zou zijn: waar blij
ven die 60.000 demonstranten?
Helaas: de atoomstaat is daar al
harde realiteit; er is veel
moed nodig en haar op je tanden
als je wilt demonstreren temidden
van een grote hoeveelheid Amerikaanse
militairen die de sfeer op
straat bepaalt. Als je vanaf de
openbare weg een blik op het
industriekomplex werpt kun je al
aangehouden worden door de gewa
pende bewakingsdienst. In dit
artikel zal ik een overzicht geven
welke firma's zoal dit stadje wurgen.

Het is weer de Nukem die opduikt.
Deze firma is voor 40% eigenaar van
Uranit GmbH, welk bedrijf o.a. 49%
nominale aandelen heeft in Urenco
Nederland; Urenco Nederlan~
vestlgd ln Almelo. Verder worden
bij de Nukem onderdelen voor ver
rijkingsfabrieken gebouwd.

VERRIJKING

Waren de vorige 2 elementen uit de
nucleaire 'kringloop' slechts in
kantoren en aandeelhoudersverga
deringen terug te vinden, met
brandstofstaven wordt het ernst.
Et staan 4 verschillende brandstof
stavenfabrieken in Hanau: Nukem,
Alkem, HDBEG, en RBU. -----
UëTTrmaNüfem maakt de splijt
stofstaveilïfc)cjr de onderzoeks
reaktoren in JUlich en Karlsruhe
en beschikt over een voorraad
waar ze een jaar lang mee toekan.
Volgens 'Spiegel' wilde Nukem 12
ton staven van verarmd uranium
aan Irak leveren. De in Irak vorig
jaar door Israël gebombardeerde
kerncentrale zou deze staven
tegelijk met staven van Frans ver
rijkt uranium gebruikt kunnen
hebben waardoor plutonium
gekweekt zou kunnen zijn.
Dit projekt is mislukt, omdat
Nukem de opdracht aan een

BRANDSTOFSTAVEN
FABRIEKEN

en nog een stuk of 7 nieuwe
munitiedepots waarvoor waar
schijnlijk het spul bedoeld was,
dat met de beruchte munitietrein
uit de Eemshaven gehaald werd.
Daarbij komt nog de uitbreiding
van het Frankfurter vliegveld,
een gebeurtenis die op grond van
militaire strategie plaats vindt,
De volgende informatie zal de
betekenis van dit atoomcentrum
voor de atoomlobby en de rela
ties van de verschillende
bedrijven duidelijk maken.

OVERZICHIJ
De NUKEM is in handen van De1ussa(een zeer oude mijnbouwfirma ,
Metalgesellschaft FBm, Rio Tinto
Zlnc en RWE. Deze flrma's ZlJn
voor een-aëel betrokken bij de
R1issingmijn in Namibië. De Nukem
heeft ondermeer meegeholpen-aan-
de opbouw van de R1issingmijn. Dit
is de grootste uraniummijn ter
wereld en zo'n belangrijke lever
ancier voor veel industriële landen,
waaronder Zuid-Afrika, dat het een
argument is om de apartheid in
Namibië met behulp van een leger
in stand te houden.

MIJNBOUW

IS ER ZOALWAT
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kunstenaars, die hun eigen
materiaal zeer positief beoor
delen.

EN VERDER

ONDERZOEK

Dan zit er ook nog de Nukleaire
Versicherungsdienst (NVD) ln
Aanau. Deze NVD (50% Nukem, 50%
RBU) verzekert allerlei ongeluk
ken in de kernenergiewereld.
Gemakkelijk om bij jezelf verze
kerd te zijn.
Er zit ook nog een aantal bedrij
ven waarvan de funktie mij niet
geheel duidelijk i~, o.a. Leybold
Heraeus. een firma die meewerkt
aan de bouw van een verrijkings
fabriek in Zuid-Afrika. En dan
is er nog Dequssa, welk bedrijf
slec~ts enke e meters van de

vervolg volgende pagina Ji!f'"

De 2 bedrijven, die zich hiermee
bezighouden zijn de Nukem en de
MS Nuclear In~enieur-sëFVice GmbH.
De Nukem gesc ledenls gaat
terug tot 1940. Toen begon
Deïussa, een voorloper van Nukem
me de produktie van enige tonnen
zuiver uranium. Dit uranium had
den von Heisenberg en andere
prominente nazi-geleerden nodig
voor proeven in de 'uranium
machine' in het toenmalige
Kaiser Wil helm Instituut. Het doel
was om zo snel mogelijk een
atoom bom te maken. De Nukem
gebruikt dit verhaal in haar fol
ders als propaganda. 'Wir sind
stolz darauf'. Tegenwoordig wordt
door de Nukem nOQ steeds zeer veel
onderzoek gedaan., Het bedrijf is
zelfs bezig met de ontwikkeling
van zonnenergie~ De Nes zorgt
voor ontwerpen, vergunningen en
ontmanteling van kerncentrales.
Ze beoordeelt haar eigen ont
werpen, zodat je niets anders
dan goede service en snelle ver
gunningen kunt verwachten.

\e4ereen i~ hélr4stikke S'ek ,
q\\een Ik weet" h ...J.

w~t goeq voor ~e lT"\en5 eiq IS"Ol

Er zijn drie transportbedrijven in
Hanau en direkte omgeving ge
vesti9d:
-Transnu~lear (NT)
-Nuklear-Transport1eistungs AG

(NTL)
-Gesellschaft zur Auslegung Nu-
klearer Komponente (GANUK)

De eerste 2 zijn de belangrijkste
firma's voor radioaktieve
transporten in Europa. De TN
is o.a. aktief in de transporten
van uranium uit Namibië en Zuid
Afrika. 46% van de in Hanau
verwerkte uranium komt uit
deze landen. Verder verzorgen de
bovengenoemde bedrijven de
transporten van d~ mijn naar
de hexfabriek, van de UF6-fabriek
naar de verrijkingsfabriek,
van de verrijkingsfabriek naar
Hanau, van Hanau naar de kern
centrales. van de kerncentrales
naar o.a, La Hague en Windscale.
Zo werden bijv. de splijtstof
staven uit Wageningen door de
TN naar Oak Ridge (USA) gebracht
en de splijtstofstaven uit
Borssele naar La Hague. Derge
lijke transporten gaan zowel per
auto als per trein, en er wordt
gebruik gemaakt van de door
de bedrijven zelf vervaardigde
containers. 't Is maar te hopen
dat de vervoerde stoffen nog
minder kritisch zijn dan deze

TRANSPORTEN

over te gaan. Momenteel maken de
RBU, de RWE, de KWU, de Nukem en de
OriOerzoeKSCentra van KarTSFUlïe en
JUlien daar gebruik van om proeven
te doen. Bij deze proeven wordt
d.m.v. simulatie van aardbevingen
en neerstortende vliegtuigen
gekeken wat de maximale be-
lasting is. De centrale in Kahl
staat bekend om de serie ongeluk
kendie er gebeurd is, zie daarvoor
o.a. Herman Damveld 'Ongelukken met
Kernenergie'. Deze centrale is
gebouwd door Sie~ en AEG.

KERNCENTRALES

Canadese firma doorgegeven had
en deze firma kreeg geen
leveringsvergunning. Het is te
vergelijken met Nederland. dat via
Groot-Brittanië verrijkt uranium
aan Brazilië levert. deze keer
met vergunni ng.

De Alkem is evenals de volgende
2 firma's een dochter van de
Nukem en produceert plutonium
staven voor snelle kweekrak-
toren. waarvan er nog maar 1 is in
Duitsland. nl. de KNK-II in
Kar1sruhe (18 MW). Maar ze leverde
ook reeds uranium-plutonium
brandstofstaven aan 8 kerncen
trales binnen en buiten Duitsland.
De benodigde hoeveelheden
plutonium worden op het fabrieks
terrein opgeslagen zonder een
speciale vergunning. Men verwacht
dat er eind dit jaar 2000 kg
plutonium te wachten ligt. af
komstig uit Karlsruhe en de.op
werkingsfabriek in La Hague. Voor
de atoombom op Nagasaki was 5 kg
plutonium gebruikt. er ligt dus
genoeg voor 400 voetzoekers.
In de USA zijn de Uranium
plutonium-staven verboden omdat
bij het smelten van een reaktor
de mogelijheid bestaat, dat de
kritieke massa overschreden wordt
~n het vrijkomen van grote hoeveel
heden plutonium te gevaarlijk is.

De Reaktor-Brennelement-Union GmbH
(RBO) lS de belangrijkste splijt
stofstavenproducent. Ze levert aan
46 centrales op de hele wereld. De
fabrieken staan in Hanau en in Karl
stein 10 km verderop. Verder
bouwt dit bedrijf momenteel mee
aan een fabriek in Brazilië.
Vrijwel alle Namibische uranium wordt
door de RBU verwerkt. De nog niet
of niet meer nodige brandstofstaven
worden in Hanau opgeslagen.

De Hochtem~eratur-Brennelementen
Gesellscha t mbA (HDBEG) maakt uit
002. Th02 of een mengsel daarvan
kogelvormige 'splijtstofstaven'
met een doorsnee van 6 cm. Deze
splijtstofkogels zijn bestemd voor
Hoge Temeratuur Gasgekoelde
Reaktoren. Hiervan staat een proef
exemplaar in JUlich (15 MW), waaraan
al 150.000 kogels geleverd werden
en er staat één in Hamm (300 MW).
een Thorium Hoge Temperatuurreaktor,
waarvoor al 600.000 splijtstof
kogels vervaardigd zijn, terwijl
de centrale nog niet draait.
De enige andere Duitse splijtstof
stavenfabriek, Exxon Nuclear GmbH,
staat in Lingen.

Er zijn in de buurt van Hanau 2 kern
centrales. een onderzoeksreaktor
in Kahl (15 MW), een dorp onder de
rook van Hanau en een atoomruine in
Karlstein. De laatste is al in 1971
stilgelegd, maar de straling is nog
te groot om tot ontmanteling



Atoomalarm, jaargang 4 nr. 3
"Kolenvergassing"). Het komt
wel een beetje vreemd over
dat zelfs een partij al s de
PvdA. die vaak laat voorstaan op
een milieugericht beleid. zich
unaniem voor een kolenvergasser
uitsprak.
Maar goed. allemaal achteraf ge
praat. Een feit is wel, zoals
de Organisatie voor Ekonamische
Samenwerking en Ontwikkeling
onlangs heeft uitgezocht. dat van
het stimuleren van ekonomisch
zwakkere regio's weinig tot niets
terecht gekomen is. De verschil
len in inkomen en de werkloosheids
percentages zijn nauwelijks ver
anderd. Het pas aangelegde indus
trieterrein bij de Eemshaven is
nog een kale zandvlakte.
Wanneer de kolenvergasser door was
gegaan. had de regering rond de
1.8 miljard bij moeten dragen.
Met dit bedrag is heel wat werkge
legenheid te scheppen. Een ar
beidsplaats in de bouwen isola
tie van woningen kost rond de
1200.000,--. Reken maar uit.
De plannen voor de aanleg van een
windmolenpark in Groningen of meer
waarschijnlijk nog in Friesland
liggen er. Warmte-krachtkoppeling
is voor veel grotere bedrijven
zeker winstgevend en Groningen
heeft wel degelijk grote bedrijven
(AKZO, Methanol etc.)
En dan nog iets over de bericht
geving in bijv. Het Nieuwsblad,
wat moet je met uitspraken als:
"Het wordt dus hoog tijd dat die
kolen vergas'ser rendabel wordt"
Wat betreft de' totale rentabili
teit hebben ze wel gelijk. Het is
een stuk vernieuwing in de indus
trie; toeleveringsbedrijven e.d.
leveren veel extra werk op. Dat zijn
echter aspekten waar de Gasunie
geen rekening mee houdt. In het
Nieuwsblad lees je ook weinig over
de milieugevolgen, zodat een vrij
eenzijdige beinvloeding plaatsvindt.
Maar goed dat er nog een blad als
Atoomalarm bestaat.

Voorlopig geen kolenvergasser in
Groningen. Ook geen installatie
in Moerdijk. Heel Groningen is
diep teleurgesteld, elke vorm van
werkgelegenheid moet illlllers met
beide handen worden aangegrepen.
Hierover zijn zowel PvdA, CDA
als VVD het eens. En wat voor
werkgelegenheid: hoog geschoolde
technici die hier toch moeilijk
te Vinden zijn. Oe gasunie vindt
het nfet rendabel. Heel verklaar
baar: de steenkool prijzen stijgen
sneller dan de aardolie- en aard
gasprijzen. Bij de planning van
de fabrieken werd gerekend op
een steenkool~rijs die
beduidend beneden die van
aardolie zou blijven. Steenkool
is echter ook een fossiele brand
stof en dus zal dele binnen niet
al te lange termijn ook uitgeput
zijn. Zoals overal in de ekonomie
geldt. betekent schaarste prijs
verhoging. Ook steenkool ontkomt
daar dus niet aan.
Bovendien, en dat is misschien
nog wel belangrijker. ook de
steenkooldelving. verwerking,
transport en verbruik is voor
een groot deel in handen van
de grote oliemaatschappijen.
Oe prijs is een politieke prijs.
Een andere reden is het dalend
energieverbruik. De vraag daalt
en het aanbod aan olie en gas
valt hoger uit dan jaren geleden
gedacht· werd. Ook hier blijkt
weer de verontrustende afhanke
lijkheid van de overheid van
grote multi-nationals voor hun
energiebeleid. Zij brengen pro
jekten naar voren die in hun
schema passen en de regering
heeft maar subsidie op tafel
te leggen. Wanneer Shell en Esso
vinden dat kolenvergassing 'nog'
niet rendabel is. dat betekent
dat, dat ze nu nog meer kunnen
verdienen aan de aardgas. De
stijgende kolenprijzen maken
ook op langere duur kolenver
gassing twijfelachtig.
Gebruik van kolen heeft funeste
gevolgenvoor ons milieu (zie

~

Joop oude t.ohuls

KOLEN VERGASSING
VERGEET HET MAAR'

Voor bronvermelding e.d. kun je
terecht bij: Geert Bosma,

Padangstraat 14a,
Groningen.

Nukem-gebowen verwijderd is.
Tot zover het nukleaire gedeelte.
Al deze bedrijven liggen op een
terrein van 3 kilometer samen met
een Amerikaanse kazerne, een
opslagplaats voor A-, B- en C
wapens, een plutoniumbunker en
een verkrotte bunker vol met
chemische wapens uit de Tweede
Wereldoorlog.
Op 8 mei jl. was er in het labora
torium van de Degussa een brand
met 200.000 DM schade. Hoe de
brand ontstond was nog niet dui
delijk, maar als de brand zich had
uitgebreid, had het wel eens mis
kunnen gaan. Verder was er in
september in de buurt van Hanau
een lichte aardbeving en werd een
paar weken geleden een bomaanslag
gepleegd op een militair gebow.
In 1977 maakte de overheid bekend,
dat de longkanker in het gebied
rond Hanau in 7 jaar met 50%'
gestegen was. Er was echter geen
enkel bewijs, dat dat samenhing
met het vieze nucleaire gedoe,
dus er hoefden geen maatregelen
genomen te worden.

PARADE
Als je daar woont, beleef je on
geveer hetzelfde als iemand, die
op de Zuidpool het kompas verlo
ren heeft. Je weet totaal niet
welke kant je opmeet; demonstre
ren heeft geen zin en je voelt
je eenzaam in een kille omgevi.ng
waar leven bijna niet mogelijk
is.
Onlangs had een basisgroep echter
een goed resultaat, zij het op
anti-militaristisch gebied. De
vriendschapsvereniging BRD-Vere
nigde Staten had een aantal
Amertkaanse militairen in het
gemeentehuis uitgenodigd voor
een borrel. Na afloop zouden
deze militairen een parada
houden. Toen echter deOberbUr
germeister met een zonnebril
dragende Pinochet-achtige
bevelhebber van de alcohol
genoot kwam er een kleine
demonstratie van + 60 mensen
naar het gemeentenuis. Daar
werd de publi·eke tribune me-
teen hermeti sch afgesloten door
de politi.e, zodat de demonstratie
maar rond het gebouw ging lopen
en ••••• de parade werd afgelast.
Een goed beginis het halve
werk~
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Oene Zwitt inkINSPRAAK OVER DEGRENSI~~

'Procedure VOOr het verkrijgen van een bouwvergunning voor de kerncen
trale bij Lingen'.

PROCESKOSTEN
DOORZICHTIG

naam van het
proceduredeel

~o~.2.~c!d.!!r!
tegen gang van
zaken in de voor
procedure

beroepsprocedure--------

>

noordelijke antikernenergiegroe
pen (voor zover aanwezig) op hun
vergadering 13 mei jl. besloten
hebben om een brief te sturen
naar GS van Drenthe waarin we
aandringen op verlening van de
garantie. De tekst van deze
brief staat in het kader.

In deze brief noemen we de be
richten dat de bouw van een kern
centrale bij Lingen niet door zou
gaan een doorzichtige poging van
de elektriciteitsbedrijven om de
centrale zo goedkoop mogelijk te
houden. Denk je nou werkelijk dat
elektriciteitsbedrijven die al
jaren wijzen op de noodzaak van
kernenergie, die daar al miljarden
in geïnvesteerd hebben en die net
een standaardtype kerncentrale
ontworpen hebben (de Baulin1e 'BO)
om er des te sneller een groot
aantal van uit de grond te kunnen
stampen, denk je nou werkelijk dat
dfe bedrijven er ook maar over
denken om de bouw te stoppen.

bezwaarschriften

!
hOO'T

i

"

stap in de vergun
ningsprocedure

verklaring geen
geen bezwaar Binnen~

landse Zaken BRD

!
vergunningverlening
door de deelstaat

1
beroep bij Verwaltungs- }
gerichten proces ter
opschorting van de bouw

begin 1981

datum

mei 1981

februari 1981

+ zomer 1982

verleend is. Niet eerder, omdat
pas als de vergunning verleend
is, definitief vaststaat dat de
Nederlandse bezwaren niet zijn
be.handeld. Voor het voorkomen van
de vergunningverlening heeft een
derglijk proces dus geen zin, wél
om de ondemokratische gang van
zaken rond deze vergunningverle
ning aan de kaak te stellen.

Het twentse komité 'Burgerin
spraak over de grens' wil een
dergelijk proces beginnen. De
kans dat ze het winnen is, zoals
gezegd, groot. Maar áls ze het
verliezen, dan moeten ze de pro
ceskosten betalen, zo'n 8000 DM.
Vandaar dat ze de provn.ctes o
verijssel, Gelderland en Drenthe
en de gewestraad Twente ieder om
een garantiesubsiedie van 2000 DM
hebben gevraagd. De provincie
Drenthe lijkt daar wel positief
tegenover te staan, maar vergro~

ting van de druk leek toch zin
vol. Vandaar dat de gezamenlijke

Hieronder heb ik schematisch een
deel van de procedure voor het
verkrijgen van een bouwvergun
ning voor de eerste van de vier
geplande 1300 HW kerncentrales
bij Lingen weergegeven. Te on
derscheiden zijn: de voorprode
dure, de vormprocedure en de be
roepsprocedure.
Aan de voorprocedure mag iedereen
meedoen die een bezwaarschrift
heeft ingediend. Oe deelnemers
worden niet sterk geselekteerd.
Het volledig doorlopen hebben van
de voorprocedure i s voorwaarde
voor het eventueel in beroep kun
nen gaan tegen de vergunningver
lening, later. Oe Nederlandse be
zwaarschriften tegen de kerncen
trale bij lingen zijn door de
deelstaatregering aan de kant ge~

schoven. met een beroep op het
territorialiteitsbeginsel. Deze
kreet wil niet anders zeggen dan
dat de grens een reden is om
rechtsverschillen toe te laten.
Volgens het Groningse advokaten
buro-Vierssen-Trip in een rapport
aan Gedeputeerde Staten van Dren
the is deze argumentatie in
strijd met de Duitse wet. Een
proces tegen deze gang van zaken
heeft volgens dit buro dan ook
grote kans van slagen. Een derge
lijk proces, een vormprocedure,
is mogelijk zodra de vergunning

~

KOMITE
BURGERINSPRAAK
Het twentse komité 'Burgerin
spraak over de grens' wil een
proces beginnen tegen de West
duitse overheid. Om precies te
zijn: tegen de regering van de
deelstaat Nedersaksen. De reden:
het niet in behandeling nemen van
de Nederlandse bezwaarschriften
(zo'n 1200) tegen de verlening
van een bouwvergunning voor een
geplande kerncentrale bij Lingen.
vlak over de grens. Volgens een
Gronings advokatenburo is de kans
groot dat het komité dit proces
zal winnen. In dit artikel wat
meer infonnatie over de versun
ningenprocesures in Duitsland en
de aktiviteiten van dit komité.
Met als klapstuk natuurlijk de
mogelijkheden van de Noordelijke
(Nederlandse èn Duitse) anti
kernenergiebeweging om dit komi
tê te steunen.
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Zelfs de grote verliezen van Kal
kar leiden niet zo gladjes tot be
eindiging van dit projekt. En als
ze er al over denken om de bouw
niet door te laten gaan, dan zeg
gen ze dat niet vlak voor de ver
gunningverlening, om vooral geen
mogelijkheden af te snijden. Kon
klusie: een poging om de kosten
verhogende extra veiligheidsvoor
zieningen geschrapt te drijgen.
Want de elektriciteitsbedrijven
weten ook wel dat de Westduitse
regering er atles aan gelegen is
om zo snel mogelijk zo veel moge
lijk kerncentrales te hebben. Drei
gen met het niet bouwen van een
kerncentrale lijkt dan ook erg
sHm.
Alleen: wij zijn slimmer. Hopelijk
is de bondsregering dat ook, maar
een hoge pet heb ik daar niet van
op.

ONDERSTEUNING
Wat kan nu onze rol zijn in dit
alles ? In de eerste plaats on
dersteuning van het Twente i(omi
té. Door publiciteit en met geld,
als niet alle gevraagde subsidies
afkomen. In de tweede plaats on
dersteuning .van de Duitse anti
kernenergiegroepen als zij na de
vergunningverlening (waarschijn
lijk deze zomer) in beroep gaan
tegen de vergunningverlening.
Een proces dat tienduizenden
Duitse Marken, erg veel energie
en erg veel tijd gaat kosten. On
dersteuning, ook weer financieel
en door heel duidelijk naar bui
ten te brengen dat we voor de
volle honderd procent achter OA
ze Duitse vrienden staan. Als Ne
derlanders in beroep gaan, kunnen
we niet. Ook niet als het komitê
het vormproces wint en onze be
zwaarschriften alsnog behandeld
worden. 'De reden: zowel voor Ne
derlanders als voor Duitsers
geldt in Duitsland de regel dat
alleen degenen die binnen een
straal va~ 25 kilometer van de
geplande kerncentrale wonen, te
gen de plannen in beroep kunnen
gaan. Dat betekent. dat alleen een
paar nederlanders uit Denekamp in
beroep kunnen, als het vormproces
wordt geWOnnen. Veel zinniger is
het om de Duitsers te steunen in
hun strijd door ervoor te zorgen
dat de kerncentrale bij Lingen
ook,in NederlaRd als een probleem
gezlen gaat worden. Dat versterkt
hun en onze kracht. omdat duide
lijk wordt dat betrokkenheid niet
ophoudt bij de grens. Wat 'het
recht' doet, zal me verder een
zorg wezen.

Hiernaast de brief zoals die door
Jan Brihks en Oene Zwittink namens
de AtoomAlarmgroepen aan de pro
vinciale Staten hebben gestuurd~

Groningen/Annen, 17 mei 1982.

Aan: Provinciale Staten en het kollege van Gedeputeerde Staten van de
provincie Drenthe,

Betreft: subsidie-aanvraag door het komité '8urgerinspraak over de
grens ';

Geachte dames en heren,

B~gin deze maand heeft u van het komité 'Burgerinspraak over de grens'
u~t Twente een verzoek ontvangen tot verlening van een garantiesubsi
dle, groot DM 2000,--. Een zelfde verzoek heeft dit komité gericht aan
de provincies Overijssel en Gelderland en aan de gewestraad Twente
De garantstelling wordt gevraagd om de proceskosten te dekken van ~en
door het komité aan te spannen proces tegen de proceduregang inzake
de verlening door de deelstaat Nedersaksen van de BRD van een bouwver
gunning voor de geplande kerncentrale Emsland-l bij Lingen. De reden
voor dit proces is gelegen in het feit dat alle bezwaarschriften die
N~derlanders tegen de desbetreffende vergunningverlening hebben inge
dlen~ door de deelstaatregering aan de kant zijn geschoven. Het proces
zal ln totaal zo'n DM 8000,-- gaan kosten. Een bedrag dat het komité
zal moeten betalen, als het dit proces verliest.

Zoals u weet, zijn er door ons begin 1981 zo'n 1200 bezwaarschri.ften
tegen de geplande kerncentrale verzameld. Dit, omdat deze vlakbij de
Nederlandse grens zou moeten komen en dus ook Nederlanders er de ge
volgen van zullen ondervinden. Deze bezwaarschriften zijn onder tafel
gewerkt met ee~ beroep op het territorialiteitsbeginsel. Met andere
woorden: het slmpele feit dat er tussen Emmen en Lingen een fiktieve
lijn - de grens - loopt, wordt als reden aangevoerd om Nederlanders
de deelname aan de Duitse inspraakprocedures te weigeren. Dat is voor
OnS ontoelaatbaar, en wel om de volgende redenen:
- de gevolgen van een kerncentrale bij Lingen houden niet op bij de

grens,
- i~spraak mag niet beperkt worden tot het eigen~ nationale, grondge

bled,
- op dit moment wordt er in Nederland druk gepraat over de maatschap

pelijke aanvaardbaarheid van, kernenergie,
- ve11 edige behandel i ng van onze bezwaarschri ften is voor de Dui tse

wet voorwaarde voOr het in beroep kunnen gaan tegen de eventuele
vergunningverlening.

Wij staan in dit standpunt niet alleen. Een meerderheid van uw milieu
kommissie heeft zich in haar vergadering d.d. 26-4-1982 in dezelfde
zin uitgesproken. De Milieuraad Drenthe heeft zich tijdenS dezelfde
vergadering achter dit standpunt geschaard. Staatssekretaris Lambers
heeft zi~hin een brief aan uw kollege uitgesproken voor gelijke
behandellng van Nederlanders en Duitsers in de Duitse wetgeving, o.a.
op grond van de, ook door de BRD aangegane, OESO-verdragen. En advo
katenkantoor Vierssen Trip stelt in haar raRPort aan de stuurgroep
'ker~ene~gi:-i~stal1~ties in de BRD' zelfs dat het beroep op het
terrltorlahteltsbeglnsel óók volgens de Duitse wet onrechtmatig is.
De kans dat het komité het proces zal winnen, is volgens dit buro
groot, wat inhoudt dat het zeer waarschijnlijk is, dat u de gevraagde
garantiesubsidie niet hoeft uit te betalen.

De laatste dagen verschijnen er berichten in de pers als zouden de
desbetreffende elektriciteitsbedrijven van plan zijn om de bouw van
o,a. de kerncentrale bij Lingen met door te laten gaan. De reden
die zij hiervoor· geven, is dat de centrale te duur wordt door de
extra veiligheidsvoorzieningen die Minister Baum (van binnenlandse
~aken v~n de bondsregering) heeft g~ëistals voorwaarde voor zijn
lnstemmlng met de eventuele vergunnlngverlening. Deze berichten
zijn volgens ons een - doorzichtige - poging van de elektriciteits
bedrijven om Minister Bauffi onder druk te zetten, zodat hij zijn eis
van extra veiligheidsvoorzieningen alsnog laat vallen. Een poging
om de centrale zo goedkoop mogelijk te houden, i.p.v. s.rieuze
plannen om de bouw niet door te laten gaan. Deze berichten veran
deren dan ook niets aan de noodzaak van verzet tegen de plannen voor
de kerncentrale bij Lingen.

Zoals u uit het voorgaande zult begrijpen, staan wij volledig achter
het komitê 'Burgerinspraak over de grens'. WTj zullen dit komité
met alle ons ten dienste staande middelen steunen. Van u verwachten
wi~ hetzelfde, mede gezien de door u eerder gedane uitspraken. Wij
drlngen dan ook aan op verlening van de door het komité gevraagdé
garantiesubsidie.

Hoogachtend,
17 de Noordelijke Atoomalarmgroepen



8.1.0. IN GRONINGE Joop Oude Lohuis

Dit was de eerste gelegenheid
om jonkheer M.L. de Brauwen con
sorten live te ontmoeten. Alles
in het kader van de informatie
fase van de Brede Maatsschappe
lijke Diskussie. Na Zwolle was
op 6 mei de provincie Groningen
aan de beurt. De plaats droeg
aanzienlijk bij om het geheel
nog officieler en formeler te
maken. Het provinciehuis aan het
Martini kerkhof: een imposante
rechtbankachtige omgeving, tri
bunes voor belangstellenden, een
massieve toonbank met daarachter
de gestropdasde stuurgroepleden
en stijlvol bewerkte lijsten en
deuren.

De Provinciale Raad van Kerken
ple1tte voor een energleproduktie
en verbruik dat past in een samen
leving die rechtvaardig is en
gericht op participatie en houd
baarheid. Zuinigheid en efficientie
moeten leiden tot een terugbreng
en van het enrgieverbruik tot
65% van het nivo van 1977 (rond
2000). Stromingsbronnen moeten
aktief ontwikkeld worden en voor
kernenergie is er geen mogelijkheid.
In de gewenste samenleving zijn de

FIL
DODEWAARD CS is de nieuwste
SUPER-8 produktie van het
Nijmeegs Stadjournaal. Het is
een dokumentair "verslag van een
uur ove~ de anti-kernenergie
akties in Dodewaard in septemb
ber 1981.
De film heeft de pretentie een
ander beeld v4n die akties te
geven dan de gevestigde media
dat hebben gedaan. We geven
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mogelijk militaire toepassingen,
de gevaren en de problemen van
kernafval en niet te accepteren.

Het Provinciale Bestuur zal alle
middelen "toepassen om de opslag
van radioaktief afval en proefbo
ringen daartoe in de provincie
tegen te gaan. Hiertoe zullen alle
bestuurlijke an ambtelijke
instrumenten aangewend worden.

De Gasunie verdedigde diversifika
tie waarb1j geen enkele mogelijk
heid bij voorbaat verworpen moet
worden. Ui tgaande van een ekonomi
sche groei en energieverbruik
stijging van 10 - 30% om 2000
streven zij naar een selektieve"
afzet strategie, het bevorderen
van besparingen en efficient
gebruik en het zo lang mogelijk
in stand houden van de aardgas
voorraden.
Besparing en de inzet van kracht
warmte koppeling en windenergie
zullen niet inhouden dat er toch
ofwel kerncentrales of kolencentra
les gebouwd zullen moeten worden.
Dit om de balansfunktie die ons
aardgas vervuld in stand te houden.

En toen de Eemsmond bedrijven:
kernenergie 1S het enlge echte
alternatief voor Nederland op
langere tennijn. Verdere ontwik
keling is gewenst voor de indu
strie en participatie in de ont
wikkeling van kernenergie bete
kent een stimulans voor wetenschap
en techniek. Vooral de export
gerichte bedrijven waren in
moeilijkheden door de hoge
elektriciteitstarieven hier in
vgl-. met het buitenland, dat meer
kernenergie toepast.
Hier werd in het verloop van de
zitting fel op gereageerd.
Het bleek dat zij hun standpunt
en vooral gebaseerd hadden op be
schouwingen die wel in hun
straatje lagen en de werkelijke

een uitgebreid verslag van wat
zich in Dodewaard afspee~de.

Een aantal thema's die tijdens
de akties speelden, zoals de
arrestaties, het traangas, de
blokkades, de 50+ers, de buurt
bewoners, knokploegen'enz. worden
beli cht.
Achteraf hebben we met mensen,
die betrokken waren bij de aktie,
gepraat. Wat zij te vertellen
hebben, wordt ge'i'l1 ustreerd met
beelden die tijdens de akties ge
maakt zijn.
Voor de rest spreken de beelden
voor zich.
De beelden uit DODEWAARD CS zijn

kosten niet weergeven. Bovendien
stelden zij dat de opslag van
radioaktief afval in zoutlagen
"voldoende" veilig zou zijn. Niet
iedereen was het daarmee eens.
Herman Damveld begeleidde zijn
reaktie met het uitdelen van een
brochure "Energie nu en in de
toekomst" waarin wordt aangetoond
dat de lagere elektriciteitstarie
ven in het buitenland andere oor
zaken heeft (zie vorige Atoomalarm).
Verder deed Joop Boer nog een
poging de vertegenwoordiger van
de Gasunie meer gegevens over
onze aardgas- en olievoorraden te
ontlokken, hetgeen vakkundig
omzei 1d werd.
Een huisvrouw wilde nog even
duidelijk stellen dat niet alleen
in de huishouding bespaard moet
worden op wassen, koken en stoken.
Ook de man moet zijn energie-
i ntensieve pil sje maar eens laten
staan (applaus).

Al met al was het wel een leuke show,
in aanmerking genomen dat de in
formatiefase bestaat uit het
informeren van de stuurgroep,
nog niet van ons. Dat komt later,
via het interimrapport, door de
stuurgroep samengesteld. Echte
diskussies konden (nog) niet
plaatsvinden, ook dat moet later.

Het meest positieve vond ik
nog, dat je op zo'n manier in kon
takt komt met groeperingen en
mensen die er anders over denken
dan jij. Door met mensen van Akzo,
Methanol en de Gasunie te praten
krijg je een beter beeld van de
achtergronden waarop zij hun
mening baseren. Bovendien is het
direkt.e gesprek misschien nog
wel de meest effektieve manier
om anderen in ieder geval een
klein beetje te overtuigen van de
noodzaak om kernenergie in ieder
geval te vermijden en te bouwen
aan een duurzame toekomst.

eerder gebruikt in de rechtzaal
tijdens de Dodewaardprocessen
in Arnhem op verzoek van de
verdediging.
Later werden zij nog als tegen
hanger van de politie-video ver
toont voor de Tweede Kamerkommis
sie-binnenlandse zaken op verzoek
van de 50+ers en de PSP.

Verhuurprijs: 1100,-- (excl. ver
zendkosten)

Corr. adres: Postbus 6561
Nijmegen.

Boekingen: tel. 080-237234.
Betalingen: gironr. 5270807



~.I.D.- BORING SCHOONLOO LucasKooPS I
In de vorige Atoomalarm hebt u al
kunnen lezen dat het Rijks Insti
tuut voor de Drinkwatervoorziening
voornemens was in Schoonloo een
grondwaterboring te verrichten pal
boven de zoutkoepel en dat de
Rolder Overleggroep Atoomenergie
zich daar tegen heeft verzet.
De belangrijkste reden voor de ROA
om deze boring niet te accepteren
en om ook toekomstige RIO-boringen
af te wijzen zijn dat het RID is
vertegenwoordigd in de instanties
die t.Z.t. mogelijkerwijs de zout
koepels moeten gaan onderzoeken
en dat uit allerlei rapporten
blijkt dat gegevens met betrekking
tot het grondwater onontbeerlijk
zijn om de vraag te beantwoorden
of een zoutkoepel al dan niet
geschikt is voor afvaldumping.

Vanaf het moment dat het RID van
B &Wvan Rolde een vergunning
kreeg voor het doen van bodem-
en grondwateronderzoek boven op
de zoutkoepel van Schoonloo is
de ROA aktief geworden.
Niet omdat we het idee hadden
dat geboord zou worden met de
direkte bedoeling de zoutkoepel
te onderzoeken.
Wel omdat we ervan overtuigd zijn
dat de te verkrijgen gegevens
opgeslagen worden en later, als
men daadwerkelijk middels proefbo
ringen de zoutkoepel gaat onder
zoeken, gebruikt zullen worden
voor doeleinden waarvoor ze niet
in eerste instantie bedoeld waren.
In onze visie mag op dit moment
boven of in de onmiddellijke
omgeving van zoutkoepels
geen enkele boring worden verricht
welke gegevens op kan leveren
over de betreffendë:Zoutkoepe1.

De ROA is begonnen, na overleg
met de andere Atoomalarmgroepen,
met het schrijven van een brief
aan het gemeentebestuur van
Rolde met daarin het dringende
verzoek de verleende boorvergun
ning in te trekken of in ieder
geval het RID te bewegen de
boring over een flinke afstand
te verplaatsen.
We hebben deze brief vergezeld
doen gaan van materiaal waarmee
we ons standpunt konden beargumen
teren.
Daarnaast zijn afschriften van
deze brief gezonden naar de pers
en het RIO en bovendien zijn
enkele kamerleden van verschil
lende politieke partijen van de
zaak op de hoogte gesteld met
de bedoeling op het hoogste
politieke nivo de vraag aan de

orde gestel d te krijge.n wat
nou eigenlijk wordt verstaan
onder proefboringen.

De brief van de ROA is behandeld
in de gemeenteraadsvergadering
van 20 april jl. Het College
van Ben Wheeft daar uitvoerig
het beleid met betrekking tot
deze zaak uiteengezet en verde
digd. De raad heeft het beleid
van B en Wterzake unaniem en
volledig goedgekeurd. B en W
en raad blijven bij het stand
punt dat de RIO boring niets te
maken heeft met het zoutkoepel
onderzoek. Een citaat uit de
reactie van B en Wop onze brief:
"Het college is van mening dat
een meetnet grondwaterkwaliteit
bijdraagt aan een goede beheer
sing van die kwaliteit en dus
van ons drinkwater. Veranderingen
als gevolg van menselijk handelen
en bodemgebruik worden tijdig
onderkend. In't kort betekent
dit, dat als door bijv. agrarisch
gebruik, illegaal storten van
giftige afvalstoffen, stadsuit
breiding, inrichting van indus
trieterreinen enz. de kwaliteit
van het grondwater en daardoor
het 'drinkwater wordt aangetast,
dit gesignaleerd kan worden en
maatregelen getroffen. Dit zou
een ieder die het goed meent met
ons milieu moeten aanspreken.
Op grond van de ontvangen i nfor
matie heeft het College gemeend
ook nu geen bezwaar kenbaar te
moeten maken tegen de voorgeno
men boring.

Als er ook maar enige twijfel zou
bestaan t.a.v. een verband met
proefboringen in zoutkoepels in
verband met dumping van radio
aktief afval, zou dat wel een
reden geweest zijn het ingeno
men standpunt te wijzigen."

Ondanks het feit dat de gemeente
raad en het College van B en W
op grond van onze informatie
niet van standpunt zijn veran
derd gaat het College op
aandringen van de PvdA-fractie
het TID wel verzoeken de
boring te verplaatsen "gezien
de onrust bij een deel van de
Rolder bevolking".

Na de raadsvergadering hebben we
ook als ROA nogmaals het RIO
benaderd en daar bleek men geen
enkele moeite te hebben met
een verplaatsing van de boring.
Dit had ook het Gemeentebestuur
reeds meegedeeld. Aangenomen mag

nu worden dat de boring binnen
kort op een flinke afstand van
de zoutkoepel zal plaatsvinden.

Naar aanleiding van de vele pu
bliciteit en de van de ROA
ontvangen brief zijn inmiddels
door de PvdA kamerleden Zijlstra
en Van der Hek schriftelijke
vragen gesteld aan Minister Ter
louw. De kamerleden stellen zich
op het standpunt dat dergelijke
boringen moeten worden opgeschort
tot na de BMD of dat gezocht
moet worden naar een locatie
buiten de onmiddellijke omgeving
van de zoutkoepel.

Op dit moment is men nog niet
in Schoonloo verschenen voor het
verrichten van de boring. we
blijven kontakt houden met het
RID omdat we willen weten waar
men een andere boorlocatie gaat
zoeken. We blijven waakzaam
en houden iedereen op de hoogte.

e Rolder Overleggroep Atoomener
ie is al een aantal jaren bezig
t aktiviteiten om de bewust

ording rond de energieproblematiek
e st>imuleren.

Volgens de ROA heeft onze energie
ehoefte nauwe relaties met andere
specten van ons leven zoals voe
i ng, wonen enz.

het verband tussen deze zaken
eens nader te onderzoeken gaat de
ROA op zondag 13 juni een excur
sie organiseren naar de Kleine
Aarde in Boxtel. De Kleine Aarde
wil zoveel mogelijk mensen inte
resseren voor een mens- en milieu
vriendèlijke, gezonde leefwijze,
gebaseerd op landbouwmethoden,
voedingsgewoonten en energiebron
nen die het milieu ontzien. Een
manier van leven die ook finan
cieel binnen ieders bereik ligt.
Het centrum in Boxtel demonstreert
de praktische mogelijkheden en
geeft voorlichting.
Op het moment dat dit geschreven
wordt hebben zich in Rolde
reeds 35 mensen voor de tocht
opgegeven. Dus ook dit initiatief
van de ROA slaat weer aardig aan.
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I · Herman oamve,dl

DE KOSTEN VAN KERNENERGIE
De VOEN gaat uit van aan afschrij
vingstenmijn van 25 jaar. Deze
termijn kan niet meer zijn dan
een verwachting. aangezien er
geen lichtwater-reaktoren zijn
die al 25 jaar oud zijn. De eer
ste .kerncentrales met een ver
mogen van 800 megawatt (MWe) of
meer zijn in het midden van de
zeventiger jaren in bedrijf ge
steld. Een aantal kerncentrales
zijn intussen definitief stil
gelegd: Indian Point -1 na 11
jaar, Lingen. na 9 jaar, Gun
dremmingen na 11 jaar, Gariglia
no na 14 jaar en Harrisburg na
3 maanden (11). Mede op grond
hiervan ga ik uit van een af
schrijvingstermijn van 20 JlëÏiär.

d. investeringskosten
De investeringskosten (dit zijn
de kosten om een kerncentrale aan
te kopen) worden uitgedrukt in
guldens per kilowatt vermogen. De
VOEN gaat in haar concept-rapport
uit van 3500 gulden per KW; in
de eindversie is het 3150 per
KW. De kosten van de ontmanteling
(afbraak) van de kerncentrale
worden door de VDEN bij de inves
teringskosten gerekend.
Ik ga in mijn berekeningen uit
van investeringskosten zonder
ontmanteling. Recente schattingen
van de investeringskosten bedragen
4230 tot meer dan 8000 gulden per
KW (12). Ik ga uit van twee ~e
vallen, nl. 3500 en 4230 Hul en
ser/V; een voorzlchtlgeenadering
e ave.

KOSTEN ELEKTRICITEIT UIT KOLEN

Tabel 1
Kosten elektriciteit uit een kolencentrale van 600 MWe

VDEN 1

Er verschijnen regelmatig nota's
waarin beweerd wordt dat elektri
citeit uit een kerncentrale goed
koper is dan die uit een kolen
centrale. In dit artikel zal ik
vooral ingaan op de nota 'Energie
straks' van de Vereniging van
Direkteuren van Elektriciteits
bedrijven in Nederland (VDEN)
van maart 1982. (1) Ik zal VQDr
al.dip. punten bespreken waarop
ik met de VDEN van mening ver
schil. Omwille van de ruimte
moet ik me daarbij beperken;
een uitgebreid artikel zal el
ders worden gepubliciteerd (2).
Mijn belangrijkste konklusie
is, dat een kerncentrale stroom
levert die 10 tot 70 %duurder
is dan stroom uit een kolencen
trale.

KQSTENPOSTEN
KERNENERGIE
In het nuvolgende zal ik aange
ven op welke punten mijn cijfers
en die van de VDEN verschillen.

VASTE KOSTEN
a.bouwtijd
De VDEN gaat in het concept van
'Energie straks' uit van een bouw
tijd van een kerncentrale van 6
jaar; in de eindversie neemt men
7 jaar. Ik zal een bouwtijd van
7 jaar aanhouden, hoewel dit aan
de lage kant kan zijn. Weliswaar
bedraagt de bouwtijd in Frankrijk
minder dan 7 jaar. maar Framatome
van de Franse bouwonderneming.
verwacht 8 jaar te doen over de
bouw van kerncentrales in Mexico
(3).In West-Duitsland zijn8 licht
waterreaktoren in aanbouw, waar
van de gemiddelde bouwtijd (zonder
de tijd !lat de bouw van Brokdorf
heeft stilgelegen) naar verwach
ting 8.4 jafr zal bedragen (4).
b.belastingfaktor
De btlastingfaktor is de verhou
ding tussen de we~kelijk gepro
duceerde hoeveelheid elektrici
teit en de theoreties mogelijke
produktie. Anders gezegd: we de
len de hoeveelheid stroom die een
centrale maximaal had kunnen leve
ren. het resultaat, uitgedrukt in
procenten, noemen we de belasting
faktor. De belastingfaktor is van
grote invloed op de kostprijs van
electri c1teit: hoe hoger de belas
tingfaktor. hoe lager de vaste
tosten per kilowattuur (KWh).
Tot het midden van de zeventiger
jaren verkondigen woordvoerders

van de Amerikaanse kernindustrie
dat kerncentrales een belasting
faktor zouden halen van 70 tot
80 %(5). Is deze verwachting uit
gekomen?
De belastingfaktor van de kerncen
trales in de Westerse wereld be
droeg in 1979 gemiddeld 59% (6);
in 19801iep de belastingfaktor
terug naar gemiddeld 57 %(7);
de gemiddelde gekumuleerde beTas
tingfaktor over alle jaren t/m
31 december 1980 was 62 % (8).
Het blijkt dus dat de werkelijk
gehaalde belastingfaktoren lager
zijn dan de verwacht. Dit komt
doordat kerncentrales vaker stil
gelegd moeten worden voor reparaties
e.d. dan men had aangenomen. Wel
iswaar hebben Dodewaard en Borsse
le het tot nu toe duidelijk beter
gedaan dan het internationale ge
middelde, maar daar kan men niet
zonder meer uit afleiden dat nie
uwe kerncentrales inNederland even
eens een hoge belastingfaktor zul
len hebben. Welke belastingfakto
ren worden verwacht? De VO gaat
uit van 74,3 %, G:A. de Boer van
65%(9); ik ga er met Komanoff (10)
vanuit dat een belastingfaktor
van 60 % de meest reahsbsche
schatbng is.
c.afschrijvingstermijn
De afschrijvingstermijn, ook wel
ekonomische levensduur genoemd, is
het aantal jaren waarin de kern
centrale afgeschreven wordt. Hoe
korter de afschrijvingstermijn ,
hoe hoger de vaste jaarlijkse kos
ten en hoe hoger de stroomprijs.

investeringen (gld/KW)
investeringen met bouw
rente (gld/Jw)
kapitaalslast (12%)
(gld. /KW)

onderhoud/bediening
(ct./KWh)
belastingfaktor (5)
vaste kosten (12 %; ct./KWh)
brandstofkosten (ct./Kwh)
totaal (12 %; ct./KWh)
totaal (4%; ct./KWh.)

VOEN 1= Concept Energie straks
VOEN 2= Energie straks
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1900
2375

305

0,8
68,4

5,9
8,2

14,1
11,2

VDER 2

1700
2260

290

0.9
65
6.0
8,2

14,2
11.2



Tabel 1

VDEN 1 VDEN 2 Damveld 1 Damveld 2

Kosten elektriciteit uit een kerncentrale van 900 MWe

KOSTEN KERNENERGIE

der Welt im Jahhre 1979; in Atom
wirtschaft, juni 1980, p 304--um 308.
i) A. Szeless en F. Oszusky, VerfUg
barkeit der Kernkraftwerke in
der Welt im Jahre 1980; in Atom
wirtschaft, juli 1981, p 41~m 415.
8} Idem.
9) Ir. G.A. de Boer. Kosten van elek
triciteit uit uranium en kolen; in
De In~enieur, 26 maart 1981, p 9
tlm 1 .
10) C. Komanoff, Power PlantCost
Escalation. New Vork, 1962, p 2.
11) Zle verwijzing nr 2.
12) Financial Times, 19 f~ruart

1982; Frankfurter All~eme~_ 25
septéjllber 1981 en Nuc eoniç. Week,
18 februari 1981, p 2..
13) US NRC. Draft Generic Environ
mental Statement on Oecommlsfonfna
of Nuc'ear.Facl'ltl~s, Januari 19~,
NUREG-0586. p 0-9.
14) Atomwirtschaft, december 1981,
p 641.
15) Zie verwijzing nr. 9.
16) G.van Haanen, Wettelijke aan~

sprakelijkheid voor kerncentrales;
in Nederlands Juristenblad. jaar
gang 56, 14 maart 1981.
17) Atomwirtschaft, december
1981, p 641.
Hl) Committee for the study of
the Ecönomics of Uuclear Electri
city, Nuc1ear Ener~: The Real
Casts, Camelford,örnwa'l, UK,
~p27.
19) Tweede Kamer, zitting 1981,
15802, nr 38. p 71; ICK, Rapport
over de mO~lijkheden van o's lag
van radlo-~tleve afvalstof en
in ZOlJtvoorkomens in Nederland,
aprll 1979. p 49.
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Investeringen (gld/kW) 3500 3150 3500 4230
Investerinqen met bouwrente (gld/kW) 4900 4680 4680 6240
Kapitaalslast (12%; gld/kW/jaar) 625 595 625 835
Belastingsfaktor (%) 74,3 74,3 65 60
Bouwtijd (jaren) 6 7 7 7
Afschrijvingstermijn (jaren) 25 25 20 20
Ontmanteling (ct/kWh) (a) (a) 0,2 0,9
Verzekering (ct/kWh) (a) (a) 1,0 1,6
Uraniumwinning etc (ct/kWh) 1,3 1,3 1,3 1,3
Opwerking (ctjk\4h) 0.9 1,0 3,1 3,1
Opslag kernafval (ct/kWh) 0,4 0,3 0,3 1,0
Bediening/onderhoud (ct/kWh) 1,2 1,2 1.4 l,S
Vaste kosten (12%; ct/kWh) 10.8 10,4 13,6 19,9
Brandstofkosten 2.0 2,6 4,7 5,4
Totale kosten (12%; ct/kWh) 13,4 13,0 18.3 25,3
(a): i n investeringen 7,7 7,4 11,4 14,3

VDEN 1: concept Energie anders

VDEN 2: Energie straks

VERWIJZINGEN

Damveld 1: eigen berekening op basis van over het algemeen voor kernenergie
gunstige veronderstellingen

Damveld 2: eigen berekening op basis van meer ree l tsttsche veronderstellingen

1) Vereniging van DirektelJren van
Elektriciteitsbedrijven in Neder
land, Energie Straks. Arnhem
maart 1982. p 31 tlm 34; tevens
concept van deze pagina's
2) Te verschijnen in het juni
1982-nummer van het Tijdschrift
voor Politieke Ekonomle en ln de
nota Controverse kernenergie van
de Bezlnnlngsgroep dle ln septem
ber op de markt komt.
3) Nucleonics Week, 4 feb~uari

1982, p 2.
4) Atomwirtschaft, april 1982,
p 220 en 221.
5) C. Komanoff, Nuclear Power
Costs. American Answers, French
Questions, september 1981, p 1.
6) A. Sxeless en F. Oszusky, Ver
fügbarkeit der Kernkraftwerke in

jard vooronderzoek en aanleg van
een mijn in een zoutkoepel; 750
miljoen bedrijfskosten gedurende
50 jaar; 250 miljoen voor afslui
ting zoutkoepel als het het kern
afval er in zit; 2 miljard voor
een kunstmatig eiland omdat het
kernafval wordt opgeslagen in een
zoutkoepel onder de Noordzee (19).
Konklusie: uit mijn eigen bere
keningen volgt ook dat bij aan
names die voor kernenergie nog
tamelijk g.unstig tijn, elektri
citeit uit een kerncentrale 0,2
cent per kilowattuur duurder is
dan elektriciteit uit een kolen
centrale. Bij meer realistische
a~nnames is het kostenna~eel

van kernenergie 3 tot 11 cent
per kilowattuur. Kernenergie is
dus echt niet zo goedkoop~

VARIABELE KOSTEN
Ik neem de cijfers die de VDEN
geeft voor winning en verrijking
van uranium en voor de fabrikage
van brandstofelementen over. Over
opwerking en opslag van kernafval
het volgende: .
a. opwerkingskósten
De opwerklngskosten zijn volgens
de concept VDEN-nota 1875 gulden
per kilo en ~olgens de eindversie
2000 gulden per kilo uranium. Op
basis van cijfers van de Franse
opwerkingsfirma Cogema kunnen we
uitrekenen dat de opwerking in ie
der geval 4000 gulden per kilo u
ranium zal kosten (17). Uit een
Engelse studie blijkt dat opwer
king ongeveer 4 cent per KWh. zal
kosten (18). Ik ga uit van 4900
gulden per kilo, d.w.z. va~
cent per Kwh. -
b. opslag kernafval
De kosten van opslag van kernafval
zijn volgens de concept-studie van
de VDEN 0,4 en volgens de eind
versie 0.3 cent per KWh. De opslag
kosten bedragen volgens mijn bere
keningen 4 miljard gulden: 1 mil-

e. ontmantelingskosten
De Amerikaanse Nuclear regulatory
Commission wijst erop dat Elk River
de enige kerncentrale is die tot
nu toe geheel ontmanteld is (13)
Deze centrale had een vermogen van
22 MWe. De kosten van ontmanteling
van de.lllmerikaanse kerncentrale
Shippingport (150 MW) worden ge
schat op 40 tot 50 mlljoen dollar
d.w.z. op 750 gulden per KW.(14).
De kosten van ontmanteling van
een kerncentrale van 1000 MWe
worden door o,a. de Boer op 10 %
van de konstruktiekosten geschat
(15). Ik ga uit van twee gevallen,
nl. het cijfer van de Boer 81
,ulden en van 375 ~ulaen per KWe

dus de heIft vane ontriiänte 11 n9s
kosten van Shippingport, hetgeen
me een voorzichtige aanname lijkt).

f.verzekeringskosten
De eigenaar van een Nederlandse
kerncentrale moet - in geval van
een ongeluk- verzekerd zijn voor
een macimaal uit te keren bedrag
van 100 miljoen gulden. Is de scha
de groter dan 100 miljoen, dan past
de staat bij tot één miljard. De
aansprakelijkheid is beperkt omdat
- zo staat het in de wet- de zeer
zware financiäle lasten die het
gevolg zouden kunnen zijn van on
beperkte aansprakelijkheid, de ont
wikkeling van kernenergie ernstig
i n gevaar kunnen brengen (16). Deze
wet beschermt dus niet de bevolking
maar de kernindustrie. Als mini
male eis stel ik, dat de eigenaar
van een kerncentrale aansprakelijk
gesteld wordt tot een bedrag van
2 mil~ard gulden. Ook dit is een
voorZl chbge aanname.



Dit gedicht komt oorspronkelijk
voort uit kringen van de Baader
MeinhofGruppe uit de Bondsrepubliek.
Het is ooit een keer toegepast op
het krakersverzet rondom de ont
ruiming van Hotel Hofman en vrijdag
14 mei bracht de band'E Vacato
Suicidato' uit Groningen het ter
ore. De tekst is hiermee dus op
muziek gezet.
E.S. gebruikt voor haar nummers
veel teksten met een ge~ngageerde

strekking. De nadruk ligt op de
zang. die met hoog volume gebracht
wordt. De teksten worden afgewisseld
met losse klanken. die soms tot
op hele kompositie uitlopen. Dit
alles maakt. dat de teksten niet
op strakke wijze op muziek gezet
worden. zo ook bij de tekst van
dit gedicht.

PtTOOMENERGIE
Het eers te grote verschi1 van dit
gedicht met een willekeurig artikel
in Atoomalarm is natuurlijk. dat 
het qua aard. vorm en opbouw zo an
ders is. Niettemin is de boodschap
voor mij evengoed van toepassing
op atoomenergie als d1e van bijv. Id
een statistisch onderlegd artikel.
De boodschap van een gedicht wordt
alleen subtieler. onbewuster en in
formeler gebracht. Een cijfermatig
artikel wordt daarentegen ingeleid
met een duidelijke{vraag)stelling
bijvoorbeeld de kostenberekenfng
van kernenergieexploitatie- die.

als het goed is. ook maar voor
één uitleg vatbaar is.

Sie sagen:
"Steine sind keine Argumente
und schlagen mit KnUppeln.
bomben mit Chemie.
verseuchen mit Atomen.
töten in Gefängnissen."

Sie haben recht:
"Steine sind keine Argumente.
Steine sind erst verzögernde
Versuche uns zu artikulieren
in der einzigen Sprache.
die sie verstehen."

Wir haben noch viel zu sagen.

ONDERBOUW
Deze zijn dan onderbouwd met cij
fers. stellingen. berekeningen. De

artikelen zijn vaak opgezet door
mensen uit een bepaalde discipline
en daarmee met een eigen taalgebruik
en thematiek.
Een esthetische tekst - zoals bij
voorbeeld een gedicht - heeft ev~n

eens een eigen thematiek. Alleen dit
in de vorm van onderliggende. sub
tiele. onbewuste grondthema's of al
leen maar gevoelens. ldeegn en hou
dingen.
Voor mij verwijst het 'Steine'
naar de onberedeneerde kantên van
het afwijzen van kernenergie
(gevoelens en houdingen die irra
tionele associaties oproepen tus
sen kernenergieontwikkeling en
bijvoorbeeld psychologische. socio
logische ontwikkelingen in het alge
meen). Met 'Steine sind erst verzU
gernde Versuchë uns zu artlkulleren'
wordt voor mlj ultgedrukt. dat Je
in verschillende vormen - niet al
leen berekeningsmodellen, maar ook
met meer literair aandoende teksten
of muzikale expressie - idee@n
tegen kernenergie kunt overbrengen.

BEWUSTZIJN
Dit gedicht is voor mij een oproep
tot veelvormigheid in het verzet
tegen kernenergie; vormen die stuk
voor stuk even veel gewaardeerd
moeten worden op hun bijdrage aan
gevoelens. idee~n onder - dus het
bewustzijn van de anti kernenergie
beweging.

Jos G<ootveld I
is mede afhankelijk van het ge
drag van de bodem er omheen.
Op maandag 14 juni heeft een ge
sprek plaatsgevonden tussen AAP
Anloo en Dhr. Verspuij. burge
meester van Anloo. In dit gesprek
had de AAP-Anloo graag garanties
gekregen. dat er geen misbruik
van de resultaten wordt gemaakt.
Verder was de plaats van de bo
ringen nog een vraagteken. Jammer
genoeg kon Dhr. Verspuij geen
duidelijkheid brengen.
Volgende stap van de AAP-Anloo
wordt het persoonlijk kontakt op
nemen met de N.A.M. om dezelfde
vragen aan hun te stellen.
Misschien ten overvloede nog het
volgende. Het gaat de AAP-Anloo
er niet om de boringen tegen te
houden als het erom gaat om naar
olie en gas te zoeken. Men wil
geen radioaktief afval in de bo
dem en ook geen onderzoek naar de
mogelijkheden daartoe.

bij de plaatselijke overheden
aan de zijkant kunnen toekijken.
wat er op 'hun' gebied gebeurt.
Waarom deze brief aan de AAP
Anloo? Zoals bekend maken de
AAP-groepen zich zorgen over wat
er met de resultaten van aller
lei bodemonderzoekingen zal ge
beuren. Tot nu toe is er nog
steeds geen garantie. dat de ge
gevens. die in de archieven van
de Rijks Geologische Dienst
{R.G.D.} verzameld worden. niet
gebruikt zullen worden voor het
onderzoek naar de mogelijkheid
van opslag van radio-aktief af
val in de zoutkoepels. waarvan
de gemeente Anloo er ook êén in
haar gebied heeft.
Ook al zijn deze boringen niet
direkt op de zoutkoepels gericht.
de gegevens. die vrijkomen van
omringende bodemstrukturen zijn
van minstens net zoveel belang.
Hoe een zoutkoepel zich gedraagt

Half mei ontving de AAP-Anloo een
brief van de burgemeester en wet
houders van Anloo, met daarbij
een brief'van de N.A.M •• waarin
wordt aangekondigd. dat in het
kader van de aan deze maatschap
pij verleende concessie onder an
dere in de gemeente Anloo een
seismisch bodemonderzoek zal
worden verricht. Het doel van het
onderzoek is het verkrijgen van
inzicht in de diepe ondergrond.
teneinde structuren op te sporen
die aardgas of aardolie zouden
kunnen bevatten.
De rijksoverheid heeft de N.A.M.
toestemming gegeven de gehele
provincie Drenthe te onderzoeken
op de aanwezigheid van beide
delfstoffen. Gekoppeld aan deze
vergunning is een algemene ver
voervergunning verleend voor het
vervoer van springstoffen. die
nodig zijn voor het onderzoek.
Dit alles is dus een zaak. waar-

BoRING ANLOO -----
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KDNTAKTPERSDNEN__
AAP-Zuidwolde
Care1 Ooms
Reuvenkamp 66
Zuidwolde (Or)

Rolder Overleggroep Atoomplannen
Lucas koops
De Pol 2
Grollo
tel. 05925-265

Ener,ie~roeb Norg e.o.
Ti ne e oet erg
Merelhof 40
Norg
tel. 05928-3533

Giroblauwgroep Hoogeveen
D1eneke ZW1ers
Oranjestraat 25
Hoogeveen
tel. 05280-72115

Anti-Kernenergiegroep Z.O.-Drente
Roe1of Re1da
Rietlanden 34
Zuidbarge
tel. 05910-30630

Anti-KernenerjiegrOeR Ooststellin-
[erwrf (AkKO
ot' emmer

Mastenbroek 69
Oosterwolde
tel. 05160-5472

Energiegroep Westerkwartier
Kees van de Kamp
De Haspel 36
Zevenhuizen
05943-1613

AAP-Anloo
klaas van de Heide
Annermoeras 2
Annen
tel. 05922 - 2124

AAP-Boraer/Gasselte
Harron o1tzer
Noorderstraat 38
Drouwenerveen
tel. 05999-2517
AAP-Pieterburen
G1JS V1sser
\~i tterenweg 50
Kloosterburen
tel. 05958-780
AAP-Oost-Groningen
Steef van OUln
Grootstukkenweg 8
Alteveer
te1. 05991-1620
AAP-Veendam
Postbus 282
Veendam
tel. 05987-18562
(Geert Ridderbos)

AAP-Emmen

Gert Komduur
Vredenveld 1
Emmen
tel. 06910-22421

AAP-Schoonebeek
Gern t Rugen
De Kerfjes 32
Schoonebeek
tel. 05243-2307

Basisgroep Assen Tegen Atoomenergie
~BASr~)
erttruyvé

Anreperstraat 136
Assen
te 1. 05920-11009

Basi~roeeen Gronin2en
p/a erg1ew1nkel
Marti ni-kerkhof
Groningen
Basisgroep 'Stop Kernenergie'
Me~pel e.o.
El en Dl jks tra
Billitonstraat 12
7942 VS Meppel

Werkgroep Kernenergie Stadskanaal
Jan en Mar1Jke Weyer
Essenhage 54
Stadskanaa1
tel. 05990-13955

Werkgroep Kernenergie Schoonoord
Anme Stubbe
Oranjekanaa1 ZZ 2 -
Wezuperbrug
tel. 05918-1345

KERNLIJN

Moskou levert Cuba eerste kern
centrale

De Sovjet-Unie zal Cuba een kern
centrale leveren. De bouw van de
centrale, die de eerste op Cuba
wordt, zal spoedig beginnen, zo
heeft het Russische persbureau
Tass gisteren bekendgemaakt.
Deskundigen van het Russische
centrum voor kernenergie in
Leningrad hebben al plannen op
gesteld voor het project.
Nieuwsblad van het Noorden,
1/5/19!{Z.

Hoogezand/Sappemeer
1'lgS 1n Space
Woldweg 237
Kropswolde
05980-24789
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JaCK hoeksema

ATOOMVRIJSTAA"_· __
Ik ben een gelukkig mens. Voor
een tientJe heb ik een pas~oort
gekocht, waarin staat dat lk
officieel atoomvrlj ben. Het lS
~eldlg voor het hele unlVersUll1.
et paspoort erkent geen door

mensen semaakte grenzen, omdat
nucleaire dreitinten, stral1ng
en radlo-aktle a val zlch daar
ook nlet door laten weerhouden.

Rampenplan heeft de taktiek van
de atoomlobby doorgrond. De
atoomlobby beschikt over kapita
len en de macht om stukken land
van ons op te kopen om er kern
centrales, kernbommen, atoomaf
val en ander nucleair tuig te
plaatsen.
Als zij dat kunnen, kunnen wij
dat ook: Wij kunnen ook gr~nd

opkopen en met het wetboek nu
eens in onze hand bepalen, dat
die grond atoomvrij blijft. Ne
derland eerst en daarna de
rest vierkante meter voor vier
kante meter atoomvrij.
Om dit te bereiken hebben ze
een k06peratieve vereniging
opgericht die als doel heeft
een stuk grond atoomvrij te
kopen. Dat stukje grond, de
"atoomvrijstaat" , kan gebruikt
worden om te experimenteren
met alternatieve energie-

bronnen, uitvalsbasis voor

ATOOMVRIJSTAAT
NUCLEAR-FREE~STATE

ËTAT LIBRE [)'ATOMES: ATOMFRE1~RSTAAT

PASPOORT
I.'ASSl'ORT PA.'i$EPORT PA.CiS

duldell'#fl

... J'" ')I.ader"~dit,.,....,•......~j ....
': • \'W' <'f rlw. p.lj;~J":'U j<l,:t nlll·Ic:If..f'C~· ~'t"Ofl
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akties en voor het observeren
van naburige atoomobjecten.
Mocht dan blijken dat de vere
niging geschaadt wordt in haar
atoomvrijbelangen, dan wordt
dat onding aangeklaagd en het
is een blijvend zichtbare
dreiging voor de atoomlobby•

Er is nog geen stuk land ge
kocht, daarvoor is de vereni
ging nog te klein. Er zijn
minstens 15.000 leden nodig:
Maar het gaat hard met de
aanwinst van leden. In zeer
korte tijd zijn er nu al
1500 mensen die met een pas
poort kunnen zwaaien. Dit
paspoort is net echt. Als
watermerk worden de "atoom
energie, nee bedankt"zonnetjes
gebruikt.

LIDMAATSCHAp
Ben je nog geen lid? Iedereen kan
lid worden van de vereniging. Voor
10 gulden (voor de rest van je
leven) ontvang je een paspoort vOOr
de atoomvrijstaat en een bewijs
dat er snel 1 vierkante meter
land atoomvrij gekocht wordt en
verpacht aan jou:
Naast de paspoorten zal de atoom
vrijstaat een kwartaal-blad uit
geven met nieuws en jaarverslagen
van en over de vereniging (De
Atoomvrije, 17,50 per jaar).
Voor bestellingen:
Kollektief Rampenplan,
Postbus 780,
Sittard.
Giro: 2238597 t.n.v. Atoomvrijstaat
te Sittard.
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