
Gisteren is de blokkade in Dodewaard officieus van start 
gegaan met het kraken van een weiland. Geen klacht,maar 
een schadevergoeding heeft de eigenaar ingediend bij de 
gemeente en tot onze en zijn verbazing noemde de gemeente 
die eis redelijk; dat scheelt ons weer geld. 
Rampenplan, die de eet-verzorging op zich heeft geno
men, was gisteren al paraat. Evenals de eerste 1000 blok
keerders (peiling 2.00 uur 's nachts). De sfeer is prima 
en duizenden zijn op weg nu. 
De grootste meute uit Groningen is met de 10.15 trein ver
trokken en de rest vertrekt de hele dag door. 
M.E.-ers zijn er ook al gesignaleerd. Omdat de gewone pers 
daar al uitgebreid op ingaat, doen wij dat nu maar niet. 
De blokkeerders komen nl. volgens ons niet voor de M.E., 
maar omdat ze tegen kernenergie zijn en deze aspekten kun
nen nooit genoeg de aandacht krijgen. Daarom ook gaan we 
de hele volgende week onze eigen DodewaardDichtDagkrant 
uitgeven. waarin wij u zo goed mogelijk op de hoogte zullen 
houden over het hoe en waarom en van de akties zelf. 
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RISIKO'S VAN KERNENERGIE 
GEVAREN 
Radio-aktieve straling is ge
vaarlijk omdat de cellen van 
planten,dieren en mensen er
door worden aangetast,zodat 
ze afsterven of abnormaal 
gaan groeien, met als gevolg 
kanker. 
Behalve voor de slachtoffers 

kan radioaktiviteit ook nog 
ernstige gevolgen hebben voor 
het nageslacht: het erfelijk 
materiaal is erg gevoelig en 
schade daaraan kan leiden tot 
ernstige afwijkingen in vol
gende generaties. Er is maar 
een heel klein beetje radio
aktiviteit nodig om ernstige 
schade aan te richten, en 
vaak blijkt die schade pas na 
vele jaren. 
Radio-aktieve stoffen als u

ranium en plutonium zijn de 
giftigste stoffen die er be
staan, en ze blijven soms ve
le duizenden jaren aktief. 

In een kerncentrale worden 
atomen van oijv. uranium ge
spleten. Hierbij komt een e
norme hitte vrij, die gebrui kt 
wordt om water tot stoom te 
verhitten, en daarmee wordt 
elektriciteit opgewekt. Hier
naast ontstaat er een mengsel 
van "stralende" radioaktieve 
stoffen, dat achterblijft in 
het reaktorvat. Uit een nor
maal werkende kerncentrale 
lekt nauwelijks straling naar 
buiten, maar er is nog geen 
enkele kerncentrale, waar ook 
ter wereld, die altijd goed 
draait. Kleinere en grotere 
ongelukken komen regelmatig 
voor. Door technische manke
menten hebben de centrales bij 

Borssele en Dodewaard allebei 
al een paar keer stil gelegen. 
En bijna-rampen zijn ook al 
eens gebeurd; denk maar aan 
Harrisburg. Zó veilig is kern
energie nou ook weer niet! 
Behalve door een ongeluk kan 

ook door sabotage radioaktie
ve straling vrijkomen, bijv. 
door het gooien van een bom 
op een kerncentrale (zoals pas 
is gebeurd in Irak - gelukkig 
draaide die centrale nog niet) 
Dit is alleen te voorkomen 
door zeer strenge. veiligheids
maatregelen en kontrole - het 
schrikbeeld van de atoomstaat! 

AFVAL 
Het radioaktieve materiaal 

dat na gebruik overblijft in 
een kerncentrale blijft nog 
duizenden jaren een gloeiende, 
stralende en vooral levensge
vaarlijke massa. Ook de gene
raties nil ons zullen het nog 
moeten bewaken; wij zadelen 
ze op met prob 1 emen waar ze 
zelf niet voor gekozen hebben. 

De rad.ioaktieve spl ijtstof• 
staven (afgewerkte brandstof} 
van de nederlandse kerncen
tralesworden eerst een paar 
jaar opgeborgen in waterbas
sins bij de centrales, omdat 
ze te heet zijn om. zo te ver
voeren. 
Het is de bedoeling, dat het 

daarna opgewerkt wordt,. Dat 
houdt in dat een gedeelte van 
het materiaal eruit gehaald 
wordt om opnieuw te dienen 
als brandstof voor kerncentra
les. 
Officieel moet het afval uit 

Borssele naar ae opwerkings
fabriek in het franse La Hague, 
en dat van Dodewaard naar Wind
scale in Engeland. Maar omdat 
beide opwerkingsfabrieken door 
alleriei mankementen en onge
lukjes (in de buurt van Wind
scale gaven de koeien op zeker 
moment radioaktieve melk) al 
vaak stil hebben gelegen, lukt 
dat opwerken nog niet zo goed. 
Ook het afval van Dodewaard 
kan nu niet opgewerkt worden, 
omdat het gedeelte van de fa
briek waar dat moet gebeuren 
al sinds 1973 stil ligt en 
zwaar radioaktief besmet is. 

Dat betekent dat het afval 
van de nederlandse kerncentra
les voor een groot gedeelte 
nog bij de centrale is, en 
dat de opslagbassins nog veel 
te vol zijn. Over de manier 
waarop met de vergunningen 
voor deze opslag gesjoemeld 
is, volgt meer in een volgen
de krant. 
Maar zelfs als het opwerken 

goed mogelijk zou zijn, ben 
je daarmee nog niet van het 
afval af. Door het opwerken 
wordt nl. de radioaktiviteit 
niet kleiner, en door het op
gewerkte materiaal als brand
stof te gebruiken in een kern
centrale wordt het alleen maar 
radioaktiever. 
Een goede manier om het af

val op te bergen is nog niet 
gevonden. Men had plannen om 
het in de zoutkoepels van 
Groningen en Drente op te ber
gen,maar door het felle verzet 
van de bevolking is dit niet 
gelu'kt. Immers wie garandeert 
dat ·het stralende afval op de 
duur het grondwater niet be
smet, of op een andere manier 
weer uit het zout vrijkomt? 
Elk jaar worden duizenden ton

nen licht- en middelradioaktief 
afval {waarvan een klein deel 
uit ziekenhuizen, en het mees
te ui kerncentrales afkomstig) 
in zee gedumpt. Aangetoond is 
echter, dat een deel van de 
vaten waarin het opgeborgen 
is lekt al voor ze de zeebo
dem bereiken, en dat rondom de 
dumpplaatsende zee radioak
tief besmet is. Via plankton 
en zeedièren hoopt het afval 
zich op in de voedselketens in 
de oceaan. En als het afval 
eenmaal gedumpt is, ligt het 
onbereikbaar diep op de bodem 
van de oceaan en kan het nooit 
meer veiliger opgeborgen wor
den. 



DE THEMADAGEN 

ZA 19 SEPT. 
Oe aktieweek begint met een 
grote demonstratie bij Dode
waard. Oe toegangswegen tot de 
centrale worden geblokkeerd 
door het bouwen van een anti
atoomdorp op de wegen. 
ZO 20 SEPT. 
Er wordt verder gebouwd aan 
het anti-atoomdorp. Vele men
sen van 50 jaar en ouder zul
len vandaag naar Dodewaard ko
men om te laten zie dat niet 
alleen jongeren tegen kerne
nergie zijn. Meer informatie 
hierover staat elders in deze 
krant. 
MA 21 SEPT:ATOO~ILOBBYOAG 
In Dodewaard en elders in het 
land worden akties gehouden 
om duidelijk te maken wat en 
wie de atoomlobby is. Een aan 
tal mensen en instellingen 
maken zich sterk voor kerne
nergie, en hebben in hun posi
tie macht om invloed op de be
sluitvorming rond kernenergie 
uit te oefenen. Met name de 
'Arnhemse i nste 11 i ngen' (de 
samenwerkingsorganen van de 
elektriciteitsbedrijven) be
palen een groot deel van het 
energiebeleid, en zijn voor
standers van kernenergie en 
andere grootschalige gecen
traliseerde vormen van ener
gie-ofwekking. 

En a s argumenten tekott 
schieten, schromen de atoom
lobbies niet om andere midde
len in de strijd te werpen, 
zoals het verdacht maken van 
tegenstanders van kernenergie. 
Een voorbeeld hiervan is Mr. 
Geertsema, die beweert dat 
antikernenergiéakties bekos
tigd worden uit bankovervallen 
Nota bene! 
DI 22 SEPT: ELEKTRICITEITSDAG 
Deze dag zal aan het doen en 
laten van de elektriciteitsbe
drijven qewijd zijn. Door mid
del van de NV GKN (Gemeen
schappelijke Kerncentrale 
Nederland, een der 'Arnhemse 
instellingen') zijn de provin
ciale elektriciteitsbedrijven 

eigenaar en aandeelhouder van 
de centrale in Dodewaard. Ook 
de drents-groningse EGO hoort 
hierbij. Meer over de arnhem
se instellingen en elektrici
teitsbedrijven volgt in een 
volgende krant. 
WO 23 SEPT: ATOOMWAPENDAG 
Op deze dag wordt er aandacht 
besteed aan het verband tussen 
kernwapens en kernenergie. Per 
slot van rekening was de eer
ste toepassing van kernsplij
ting militair, en is kernener
gie een bijprodukt van de fa
brikage van plutonium voor 
bommen! 
Veel landen die kernenergie 

invoerden voor 'vreedzame' 
doelen blijken een atoombom te 
hebben of te ontwikkelen: In
dia, Zuidafrika, Pakistan, I
rak. Kortom het is duidelijk 
dat kernenergie en kernwapens 
broertje en zusje zijn. 
Reden genoeg om er veel aan
dacnt aan te besteden: in Gro
ningen zal dat in samenwerking 
met het IKV en Stop de N-bom 
gebeuren. 
DO 24 SEPT: TOELEVERINGSDAG 
De kerncentrale in Dodewaard 
is gebouwd ten behoeve van de 
nederlandse industrie, de be
doeling was, Nederland een rol 
te laten spelen bij de ontwik
keling van de kernenergie
technologie. Dat is niet zo 
goed gelukt: General Electrics, 
Babcock & Wilcox, Kraftwerk U
nion enz. beheersen de markt. 
Wel zijn er nederlandse bedrij
ven betrokken bij kernenergie 
door de levering van vaten 
voor afval, beveiligingsappa
ratuur enz. En vooral ook 
door de levering van materiaal 
voor kerncentrales aan besmet
te regimes als Taiwan. 
VRIJ 26 SEPT: AFVALDAG 
Bij elke stap in de atoomcy
clus, van winning tot opwer
king, ontstaat stralend afval. 
En dat afval vormt een van de 
grootste problemen van kerne
nergie. 

ZA26 SEPT: 
ARNHEMSE INSTELLINGENDAG 
Op deze dag is er in Arnhem 
een massale afsluitende demon· 
stratie langs de KEMA, SEP en 
andere belangrijke pro-kern
energie-centra. 

Een grote groep ouderen heeft 
na verschillende bijeenkom
sten een oproep aan alle vijf 
tig-plussers gedaan om mee te 
doen aan de aktie in Dode
waard. 
Op zondag 20 september zullen 
er vanuit allerlei steden bus 
sen georganiseerd worden en 
ook na de aktieweek zullen 
groepen oudere mensen in ver
schillende steden bekijken 
hoe ze met akties tegen kern 
energie doorgaan. 
Mensen die met de bus mee wil 
len naar Dodewaard of op 26 
september naar Arnhem willen 
kunnen zich opgeven bij Frans 
telefoon 080-225408. Inlich
tingen voor Groningen zijn te 
krijgen bij Elisabeth Struijk 
West-Indischekade 191, tele
foon 050-734132. 



Deze krant wordt uitgegeven door de Groningse basisgroe
pen tegen kernenergie en de Alarmgroepen Atoomplannen 
(AAP). Hij verschijnt elke dag in de Dodewaard-aktieweek 
en nog een keer na de aktiewèek. 
Naast achtergrondinformatie over kernenergie houdt de 
krant u op de hoogte van de gebeurtenissen in Dodewaard 
en Groningen tijdens de aktieweekc 
De krant wordt verkocht voor iets meer dan de kostprijs. 
De eventuele opbrengst zal gebruikt worden om de kosten 
van de akties te dekken. 
U kunt elke dag de krant krijgen op de Grote t1arkt, 
boekhandel Slagerzicht, Moeder Aarde, boekhandel Vos, de 
Paardebloem, Dikke Trui, Vrouwencafé, boekhandel Anti
quariaat, en op het redaktieadres: Van Sijssenstraat 63. 
telefoon 050-124865 (tussen 16o00 en 19.00 uur) 
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