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Giro 15 72 861 t.n.v. NDND, Stasjoneleane 5, 8614 AN 
Oudega (W), tel. 05154-9464 en 05148-677. Uw vrij
willige bijdragen ijn echt van harte welkom. De Nu
cleaire Diessonant verschijnt om de ongeveer 6 weken 
(dit keer wat sneller) met een oplage van 1000 stuks. 

Têgen kernenergie en v66r een milieu-vriendelijk energiebeleid 

BESTE MENSEN 
Zoals jullie al (of niet) weten 

heeft BIVAK zateTdag 27 juni aanstaan
de uitgeroepen tot anti-kernbaeeedag. 
Die dag zullen er acties worden ge
voerd bij de bases in Woenedrecht, Vol
kel, Valkenburg, Soeeterberg, 't Harde 
en ook op de Bavelterberg. 
Donderdag 14 mei heeft er in Leeuwar
den een regionaal overleg plaatsgevonden 
ter voorbereiding van een aetie bij de 
VS-baeie op de Hevelterberg tijdene die 
dag. Een groot deel van de vredeegroe~en 
in het Noorden was hiervoor uitgenodigd. 
De daar aanwezige meneen hebben bealoten 
een laagdrempelige actie te organise·ren, 
waarbij het aksent ligt op de eigen in
breng van een ieder: een "mantfeatatie 
met brood en spelen" hebben we het ge
noemd. Zie hiervoor verder pagina 4 on
deraan van deze nieuwsbrief. 

We willen jullie oproepen in jullie 
eigen stad/dorp en omgeving me1)aen te 
informeren over deze actiedag. Door af
fiches, stickere en folders te veraprei
den (deze zijn via de onderstaande con
tac tpereone.n te verkrijgen). Bij deze 
nieuwsbrief ontvangen jullie (als alles 
goed gaat) een sticker. De affiches zijn 
precies hetzelfde, alleen een groter 
formaat. 
We willen jullie ook vragen om de plaat
selijke pers in te lichten. Je kunt ook 
vrij eenvoudig een fietstocht vanuit jul
lie plaats naar de PAvelterberg regelen. 
En jullie weten vaat nog van allerlei 
leuks te verzinnen om de aandacht op de 
27-ete juni te vestigen en mensen te sti
muleren mee te gaan. 

Voor meneen in Friesland ia het ver
der van belang te weten dat de BIVAKgroep 
in deze provincie overweegt een bus te 
organiseren naar de Havelterberg. Voor 
infoYmatie en opgave: tel. 058-133989 
(Klaas). 

Actievoeren koet geld, zoals ook jul-

lie maar al te goed zullen weten. Voor 
de 27-ste juni ia nog geen cent beschik
baar. Steun daarom deze BIVAK-acties 
ook financieel: gi.ro 39 92 330 t.n.v. 
De Steen-wijkt te Steenwijk, onder ver
melding van "27 juni". 

Deze anti-kernbuesdag staat niet op 
zichzelf. Uit de veelheid van activitei
ten willen we in het bijzonder jullie 
aandacht op de volgende acties vestigen. 
Nog steeds wordt iedere eerste maandag 
van de maand de luchtmachtbasis bij Woene
drecht geblokkeerd (voor informatie: 
01646-5183, Mary en Gerrtt, evenals de 
kernwapenopslagplaats op de Havelterberg. 
Zaterdag 13 juni aanataande wordt zoals 
elk jaar gedemonstreerd bij het munitie
depot in Veenhuizen (05908-16517, Otto, 
of 05908.19231, WUma en Luuk, of 05943-
2378, Andries). 
Wij willen laten zien dat de bereidheid 
tot strijd v.oor ontwapening ook in het 
Noorden nog steeds lééftl 

CONTACTPERSONEN DE STEEN-WIJKT 
Ban Horatinlt, kampstraat 57, 8331 GD 
Steenwijk, tel. 05210-ll413. 
Sara, 05197-1694 



Vredesvlag op VS·basis 
gehesen: boete 60 gulden 
Van oazeJustitieveralaggever 
JanvanDijk 

MEPPEL - De Meppeler kan· 
tonrechter mr. N.W. van Houten 
beeft gisteren de 30-jarige vredes
activist llaD Bontink uit Steen
wijk eonfonD de eis veroordeeld 
tot een geldboete Yan 60 ,Wden. 
Bontink was samen met vier le
den va cle actiegroep 'De Steen 
Wijkt' op 23 februari vorig jaar 
over het hek rond de Amerikaan
• leprbaais in HavelteriJerg ge
klommen. Op het • voor hem ver
boden • terrein had hij de Ameri· 
kaanle vlac patreken en de vre
desvlag gehelen. 

De actie was een protest tegen 
cJe plaatsing van kruiaraketten in 
ons land, wauover het parlement 
enkele dagen cJaarna zou beslis
een. Aanvankelijk was het bedoe
ling dat een grotere groep de basis 
zou betreden, maar veel actie
voerders waren bang voor de 
achietinstructies die Amerikaan· 
ae soldaten zouden hebben. Hor
atink vertelde gieteren dat de be
jegening van . de bewakek'S hem 
was meegevallen. Hij had rustig 
zijn actie mogen volvoeren, pas la-

ter moest hij het Amerikaanse 
dundoek teru5tgeven. 

Een zaal vol sympathisante&, 
onder wie cJe onlangs wegens het 
trekken aan een noocJrem door de 
Groninger rechtbank YerOOrdeel
de Arnaud Kiers uit Blijham, ver· 
leende HorBtink gieteren morele 
steun. Asn het eind Y.n deàtting 
werd Kim- door Horstink aauge. 
duid als een 'valrgenoot -op last 
van de kabtonrechter uit cJe zaal 
gezet omdat hij luidkeels zijn 
misnoegen uitte over het vonni8. 
Toen mr. VmrHouten een beroep 
op noodweer door cJe raadsma 
van Rontink verwierp ~ 'U had 
gewoon thuis kunnen blijven•. 
kwam KieJ'B.in actie. Een andere 
activist na afloop over clit inci
dent: ,,Jè moet natuurlijk nooit 
tegen een actievoerder zeggen 
dat-Ie thuis moet blijven." 

Het was niet het enige incident. 
Horstink zelf keerde op een gege
ven moment de rechter zijn rug 
toe, omdat hij geen uitleg mocht 
geven over de deskundigen die hij 
als getuige had willen laten ho-

Bij numndeUjlae blolclccade bij bo1Ûl in Navelterberg 

'Wereldleiders" op de wip 
<Van een onzer veralaapven) 

STEENWUKJ HAVELTER
BERG -Tijdens de maandelljll· 
1e blokkade bij de ~rikaa.a
le buis in HavelteriJerg heb
beD actievoerden de regertDg. 
lelden Reagaa en Gorbatajow 
op de wipgeaeL De wlp werd op 
bet bek biJ de toegangsweg ge. 
teL Twee actievoerden Jwl. 
den lich als wereldleiden al&· 
gedost. Met de ludieke actie 
wUden de acUevoerden-IIUUlD
dagmiddag aangeven. dat er in 
de wereld sprake la van een 
waakel evenwicht. 

2. 

ren. Later kreeg HorBtink, die al 
eens eerder voor een noodremac
tie is veroordeeld, wel gelegen· 
beid om zijn visie te geven. In zijn 
laatste woord dat een half uur 
duurde, typeerde hij zijn actie als 
'burgerlijke gehoorzaamheid te
gen beatuurlijke ongehoorzaam
heid.' 1-:.ontink vindt dat de Ne
derland se regering ten onrechte 
een stu!r;; soevereiniteit over Ne
derlands grondgebied uit handen 
heeft gegeven door de VS een ei· 
gen hasis te geven. 

Dit was ook een van de peilen 
waarop het verweer van Hor· 
stink'a aadaman mr. M.G. Doom
boe ateunde. De raadsman vindt 
verder dat de actie kan WOlden 
gesien als een ac:c:eptabele vorm 
van burgelijke ongehoorzaam
heid. 

De kantonrechter ging niet in 
op het verzoek van Doombos om 
schriftdijk vonnis te wijzen . .,De. 
ze zaait is te simpel om schriftelijk 
vonnis te wijzen," aldus mr. Van 
Houter.. Evenmin ging Van Hou
ten in op het verzoek van Hor· 
stink cm een 'rec:htsvemieuwend 
vonnis te wijzen.' Wel honoreerde 
de reel ter het verzoek om de boe
te zo h(.og te laten zijn • 60 gulden 
· dat l orstink zijn recht hogerop 
kan ze eken. Hij heeft al aange
kondifJ zich tot de rechtbank in 
Assen e wenden. 

Het waa de vt.lfde blokkade, gel
nltieerd door de Steenwijlter 
groep 'De-Steen-wijkt'. Behalve 
het spel met de wip vermaakten 
de slechts ruim tien deD)on
st.ranten zich met I'Z8JlC. De 
rijkspolitie had, net als de Vier 
voorgaande keren, een ruattg 
mldda.IJe. I.ngrijpen behoefde 
men niet. De twee aanwe~ 
agenten gt.ngen 11el,t! ·een dia· 
ewllle' met .de demoDIItiranten 

maande\ijkae blokkadet la Han 
Horstinlt. De blokkade bJJ Ha
velterbergla een soort van alter
natlef voor vredesdemon.stran
ten. d1e Woensdrecbt. waar ook 
een :maandel!Jklse blokkade la, 
te ver weg v1nden. 'In prl;Dcipe 
pan we voorlopig· met deae 
blok:Jrade door,' UetSteenwijker 
Horstink weten. 'Pa.a ala we het 
idee krijgen, dat hel niet meer 
llbwol la bouden we mnee op. 
We vmclenllet nu nog welliDvol 
Iedere maand kunnen we een 
llgnaal geven, zowel aan de op 
de basta werkzame militairen 
sla aan de bevolldng, die-van on
• actie hoort.' Demonstreren moet! Laat daaraan geen 

twijfel bestaan. Maar vindt u het te 
onbevredigend om het daarbij te laten? Of doet u persoonlijk 
liever iets anders waar u meer effect van verwacht? 

aan. 

Voorlopig door 
DrUvende JEnebt achter de 

Wordt dan lid of donateur van de Vereniging tot Collectief Be
zit van Windmolens FrysUn (VCBW FrysUn)! De leden van deze 
vereniging brengen gezamenlijk geld bijeen, om windturbines te 
Bouwen. Doe mee! Wacht niet te lang! Dat is veiliger! 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de 180 leden die er al 
zijn, bij de telefoonnummers 05120-15460 e8n 05177-633 en met 
een briefkaart: Stasjonsleane 5, 8614 AN Oudega {W). 



Organisatie: BIVAK 

Het BIVAK (Breed 
I niliati~{ voor 
Verdergaande Aktiestegen 
Kruisrakeuen) is een 
overkoepelende organisatie 
van die vredesgroepen en 
politieke partijen die zich 
blijven verzeilen tegen het 
plaatsingsbesluit van 1 
november 1985. 

BI VAK-akties zijn 
geweldloos en openbaar. 

Het BIVAK is gevestigd in 
Amsterdam. 
Adres: Postbus 11489 
1001 GL Amsterdam 
tel. 020-24 9712 

Voor de onontbeerlijke 
financil!le (Jndersteuning: 
giro 5610180 

Rondom elke basis 
fimktioneert een regionale 
organisatiegroep. Elke 
basis kent dan ook eigen 
akties, afgestemd op de 
mogelijkheden ter plekke. 
De koördinatie ligt bij hel 
BIVAK. 

Uw basis vindt u op de 
keerzijde. 

WOENSDRECHT IS OVERAL 
W oensdrecht, 19 september 1986: 1500 mensen -jong en 
oud - blokkeren de luchtmachtbasis en verhinderen hier
door dat er die dag gebouwd wordt. 
Amsterdam, l november 1986: 12.000 mensen demonstre
ren opnieuw tegen de plaatsing van 48 kruisraketten. 
Het BIVAK gaat door met haar akties om stationering te 
voorkomen. 
Ook via de DOE NIET MEE kampagne, gericht op 
besmette bedrijven. Het meewerken aan de bouw in 
Woensdrecht is verwerpelijk. 
Op internationaal niveau lijkt het politieke klimaat zich te 
wijzigen ten gunste van het terugdringen van de kernwa
pens in Europa. De NAVO hoort serieus in te gaan op de 
vergaande voorstellen van Gorbatsjow. 
Ook de Nederlandse regering moet hiervoor eigen initiatie
ven nemen. 
De vredesbeweging houdt onverminderd vast aan het ne
men van eenzijdige stappen als start voor een alzijdige 
kernontwapening. 

NERGENS KERNWAPENS 
Geen uitbreiding van de kernwapens, zoals in Woens
drecht, maar verwijdering van alle kernwapens is een 
noodzakelijke en billijke eis van de vredesbeweging. 

Géén kruisraketten in Woensdrecht en afschaffen van alle 
kerntaken in Havelte, 't Harde, Soesterberg, Volkei en 
Valkenburg (Z-H). 

't Is maar waar je voor kiest 

Jaarlijks verdwijnen uit de schatkist miljarden naar de 
oorlogsindustrie. Dit geld kan niet meer uitgegeven worden 
aan onderwijs, volkshuisvesting, zieken-, bejaarden-, ge
zondheidszorg, sociale uitkeringen, welzijn, werk, enzo
voort. 
Op al deze posten wordt al jarenlang sterk bezuinigd! 
Waarom gaat de defensiebegroting nooit omlaag? 
Alle groepen uit de samenleving kunnen op deze dag 
duidelijk maken waar zij voor kiezen. 
Voor kernwapens of... ? 

\ 



Havelte 

DE MILITAIRE BASIS 
Wapensysteem: Lance van LTV (Linco-Ten
co-Vought) Corporation. 
Aantal: 6 lanceerinstallaties. 
Kostprijs: f 80 miljoen voor 61anceerinstalla
ties. 
Bereik: 11 0 km. 
Type kernkop: W -70-1 /2 met een kracht, 
variabel tussen I en 100 kiloton; W-70-3 
kernkoppen voor Lance (neutronenbom) 1ig
gcn opgeslagen in VS. 
Keraopslag: depot met 42 kernkoppen bij Darp. 
OHerdeel: 129 Afdeling Veldartillerie. 
Commandant: Luitenant-Kolonel G.J.C. Claasz Coockson (maart 1986). 

f.ICVWU~PIA.t•P)L.I99 

l. ~"·1<191tPHU.vr 
t; ""'. R~IOI~ t'IT2: 

Bijbehorende Amerikaanse onderdelen: 8 US Army Field Artillery Detachment en l28th Signal 
Detachment, totaal personeel ± I 00. 
Nederlandse bewaking: 434 van Heutsz compagnie in Havelte. 
Bijzonderheden: in 1985 is rond de site een nieuwe prikkeldraadomheining gelegd, waarbij ook een groot 
aantal bomen is gekapt zodat rond de dite een beter gezichts- en schootsveld wordt verkregen. 
Andere onderdelen op deze lokatie: in Havelte is onder andere 47 pantserinfanteriebataljon en 43 
afdeling veldartillerie gelegerd. 
Taak Lance: ondersteuning Eerste Legerkorps in BRD; aanvallen op kommandoposten, logistieke 
onderdelen, troepenkoncentraties, transportonderdelen, verkeersknooppunten, raketinstallaties, voor
uitgeschoven vliegvelden, vaste luchtverdedigingssteunpunten (radars enz.), bruggen, aanvoerroutes. 

HETVERZET 
Havelterberg, steeds meer objekt van aktie: 
- iedere 2e kerstdag: al ruim I 0 jaar een massale vredesmars 
- augustus 1981: honderden mensen vormen een 'tapijt' voor de poort 
- zomer 1984: een langdurig vrouwenverzetskamp bij Havelte 
- juli 1985: Is 't hier oorlog? beëindigt hier de alternatieve Nijmeegse Vierdaagse 
- I november 1985: aktie Noodrem in de trein Leeuwarden-Zwolle 
- 23 februari 1986: de 'Stars and stripes' worden vervangen door een vredesvlag 
- sinds begin november 1986: elke Ie maandag van de maand een blokkade. 
En de strijd gaat door, landelijk én in je eigen omgeving: hier in het Noorden! 
Want... W oensdrecbt is overal! 

DE AKTIE OP 27 JUNI 
Manifestatie met brood en spelen. 
Ondersteun het verzet tegen de militariseri11g ook in het noorden. Doe mee met de strijd in je eigen regio. 
Het komt niet alleen aan op de aantallen, maar op onze strijdlust en kreativiteit. 
We laten ons niet zoet houden met het brood en de spelen van de machthebbers. We houden onze eigen 
maaltijd en kiezen onze eigen spelen. 
Spel en muziek voor de poorten van deze basis des doods. Samen delen we ons brood tegen de 
konkurrentieaanwakkerende politiek vanuit Den Haag. Kom daarom naar de manifestatie en neem je 
eigen aktiewapens mee: brood, lekkere hapjes, drankjes, spandoeken, toeters, lakens en verf, muziekin
strumenten, je fantasie, strijdliederen, krijt en alles wat je verder nodig hebt om de waanzin uit te 
drukken van de militaire uitgaven in deze tijd van keiharde bezuinigingsmaatregelen. 
Ook noorderlingen laten zich niet belubberen! En, o ja ... 
... vergeet je vrienden, familie en buren niet. .. 
Haveherberg van 13.00-15.00 uur: Manifesteer jezelf! 
Meel" info: 05210- ll413 (Han) en 05197- 1694 (Sara). 

, 
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Kerncentrales en bijbehorende instal
laties vormen voor alle mensen een be
dreiging. Sinds de gebeurtenissen in 
Tsjernobyl heeft die bedreiging een dui
delijker inhoud gekregen. Bijgaande 
landkaart bevat een overzicht van alle 
locaties in West-Europa. Een register 
vermeldt de bijzonderheden per land. 

Europa telt in totaal 217 kerncentra
les (stand per 30 april 1987), die ge
acht worden elektriciteit op te wekken. 
Daarnaast wemelt 't van de nucleaire in
stallaties die onlosmakelijk verbonder. 
zijn met kernenergie: uraniummijnen, 
splijtstoffabrieken, opwerkingsfabrie
ken, opslagplaatsen voor radioactief af
val. 
Verder staan er nog 89 kerncentrales in 
de stijgers en enkele tientallen op de 
tekentafels. 

De kaart laat slechts 193 centrales 
zien, omdat een groot deel van de Sov
jet Unie onzichtbaar blijft. 

HERKENNING 
Kerncentrales vallen in de regel dui

delijk op in het landschap vanwege hun 
opvallende vorm en groteske bouw. Vooral 
als er ook koeltorens bij staan. Soms 
weet men ze te verschuilen, zoals in Fla
manville (Frankrijk). 
De rivieren vormen een handig hulpmiddel 
om de locaties op te sporen: Donau, Rijn, 
Maas, Rhone en Elbe zijn de riolen van 
de kerncentrales, minstens thermische 
(== warmte) vervuiling, ook vervuiling 
met radioactief Tritium. 

KERNCENTRALE VRIJ 
Een aantal Europese landen weigert 

mee te doen met de kernenergie-race: 
- IJsland - Portugal 
- Liechtenstein - Ierland 
- Luxemburg - Oostenrijk 
- Monaco - Denemarken 
- Andorra - Albanië 
- Vaticaanstad - Griekenland 

2. 

- Noorwegen - San Marino 
Maar ook hier dient men voorzichtig te 
zijn. In Kopenhagen (Denemarken) bij
voorbeeld zij de Zweedse kerncentrales 
van Bäraeback en Ringhals bij helder 
weer goed zichtbaar. En Monaco ligt 
akelig dicht bij de nucleaire centra 
aan de Franse Rhone. 

ZES PROCENT IN NEDERLAND 
Kunnen we kernenergie missen? Ja, 

als kiespiJn! In ons land is slechts 6% 
van de stroomvoorziening afhankelijk 
van kernenergie. Met net zoveel geld 
ah in het onderzoek van kernenergie ge
stopt is en wordt, hadden we allang zo
danig van creatieve toepassingen van 
duurzame energie kunnen profiteren dat 
Dodewaard en Borssele overbodig zouden 
zijn en de nieuwe kerncentrales ook. 
Zeker als er ernst gemaakt zou worden 
~t stroombesparing 

De stroomvoorziening omvat zo'n 20% 
van de totale energievoorziening. In Ne
derland zou zo'n 50% van de stroomvoor
ziening met kernenergie kunnen. Dat zou 
dan 10% van de totale energievoorziening 
zijn. 

KAART -REGISTER 
* Achter elk land staat (tusaen haakjes) 

een percentage vermeld dat aangeeft in 
welke mate men afhankelijk ia van elek
triciteit. uit kernenergie. 

* Bij elke locatie ataat aangegeven hoe
veel kerncentrales in werking zijn, 
hoeveel in aanbouw, gepland en stilge
legd. 

BELG IE ( 60"1.) 
1. Doel (4) 
2. Mol (2 reactoren, opwerkingsfabriek, 

opslag afval, splijtstoffabriek) 
3. Tihange (3) 
4. Chooz (1 en 2 in aanbouw) 

BULGARIJE (32%) 
1. Kosloduy (4 en 2 in aanbouw) 

D.D.R. (12%) 
1. Greifswald (4 en 4 in aanbouw) 
2. Stendal (2 in aanbouw en 2 gepland) 
3. Rossdorf/Dresden (2) 
4. Rheinsberg/Gransee (1) 
5. Zwickau (uraniummijn) 

FINLAND {3~} 

1. Olkiluoto ( 2) 
2. Loviisa (2) 



FRANKRIJK (65%) 
1. Marcou1e (3 stilgelegd, opwerkingsfa

briek, kweekreactor) 
2. Caderache (kweekreactor Rhapsodie 

stilgelegd) 
3. Cap La Hague (opwerkingsfabriek) 
4. Chinon (4, 2 in aanbouw en 1 stilge-

legd) 
5. St. Laurent des Eaux (4) 
6. Monts d 1Arrees (1) 
7. Gravelinea (6) 
8. Cattenom (2 en 2 in aanbouw) 
9. St. Alban (2) 

10. Cruas (4) 
11. Pierrelatte (uraniumverrijking) 
12. Belleville sur Loire (2 in aanbouw) 
13. Nogent sur Seine (2 in aanbouw) 
14. Golfech (2 in aanbouw) 
15. Penly (2 in aanbouw) 
16. F1amanville (1 en 1 in aanbouw) 
17. Paluel (3 en 1 in aanbouw) 
18. Creys Malville (kweekreactor Super 

Phénix) 
19. Bugey (5) 
20. Fessenheim (2) 
21. Dampierre (4) 
22. Tricastin (4) 
23. Blayais (4) 
24. Vendèe (uraniummijn) 
25. Limousin (uraniummijn) 
26. Forez (uraniummijn) 
27. Blanzy (uraniummijn) 
28. Hérault (uraniummijn) 

GROOT BRITTANNIE (2ot) 
1. Windscale/Sellafield (opwerkingsfa-

briek, 1 stilgelegde reactor) 
2. Calder Hall (4) 
3. Chapel Cross (4) 
4. Dounreay (1 en 1 stilgelegd) 
S. Berkeley (2) 
6. Oldbury (2) 
7. Hinkley Point (4) 
8. Bradwell (2) 
9. Dungenese (3) 

10. Sizewell (2 en 1 in aanbouw) 
11. Winfrith (1 en 1 stilgelegd) 
12. Runterston (4) 
13. Trawnsfynydd (2) 
14. Heysham (2 en 2 in aanbouw) 
15. Torness Point (2 in aanbouw) 
16. Hartlepoot (2) 
17. Wylfa (2) 

HONGARIJE (24%) 
1. Paks (4) 
2. Pees (uraniummijn) 

ITALIE (4%) 
1. Iapra (onderzoek-reactor) 

3. 

2. Trino Verceltese (1) 
3. Mezzanone di Caorso (1) 
4. Latina (1) 
5. Garigliano (1) 
6. Mootalto di Castro (2 in aanbouw) 
- Plannen voor kerncentrales in Alto, 

Lazio, Lombardia, Piemonte en Palia. 

JOUGOSLAVIE 
1. Krsko (1) 

(0,?%) 

NEDERLAND (6%) 
1. Borsselè (1) 
2. Dodewaard (1) 
3. Petten (onderzoekreactor) 
4. Almelo (uraniumverrijking) 
5. Arnhem (testreactor) 
6. Delft (studie-reactor) 

POLEN (0,07.) 
1. Zarnowiec (2 gepland) 

ROEME~UE (1%) 
1. Cerna Voda (3 in aanbouw en 3 gepland) 
2. Olt (1) 

SOVJET UNIE (lot) 
1. Pavilosta (4) 
2. Leningrad (4) 
3. Kola (4) 
4. Rovno (2 en 2 in aanbouw) 
5. Tsjernobyl (3, 2 in aanbouw en 1 stil-

gelegd (I) sinds 26-4-'86) 
6. Chmelnitsky (1) 
7. Smolenak (4) 
8. Minsk (1 en 1 gepland) 

SPANJE (24%) 
1. Asco (1 en 1 in aanbouw) 
2. Vandellos (1, 1 in aanbouw en 1 gepland) 
3. Ste. Maria de Garona (1) 
4. Valdecaballeros (2 in aanbouw) 
5. Almarez (2) 
6. Trillo (l in aanbouw en 1 gepland) 
7. Cofrentes (1) 
8. Lemoniz (1 en 1 in aanbouw) 
9. Jose Cabrera (1) 

TSJECHOSLQWAKIJE (15%) 
1. Mochovce · (2 in aanbouw en 2 gepland) 
2. Dukovany (4) 
3. Jaslóvske Bohunice (3 en 1 stilgelegd) 
4. Temelin (2 in aanbouw, 3 gepland) 
5. Jáchymov (uraniummijn) 

WEST DUITSLAND (31%) 
1. Kalkar (kweekreactoe nog steeds in 

aanbouw) 
2. JÜlich (onderzoekcentrum) 
3. Lingen (1 in aanbouw, 1 stilgelegd) 



4. Grundremmingen (2 en 1 stilgelegd) 
5. Niederaichbach (1) 
6. Grosswelzhetm (1) 
7. Kahl (1) 
8. Obrigheim (1) 
9. Karlsruhe (onderzoekcentrum) 

10. Hamm/Uentrop (1) 
11. Biblis (2 en 1 gepland) 
12. MÜlheim/Kärlich (1) 
13. Gronau (uraniumverrijking) 
14. Ahaus (opslagplaats radioactief af

val) 
15. Gorleben (opslagplaats radioactief 

afval) 
16. Grohnde (1) 
17. Salzgitter (opslagplaats in zoutmijn) 
18. Brokdorf (1) 
19. Uhu/Landshut (1 en 1 in aanbouw) 
20. Wackersdorf (opwerkingsfabriek in 

aanbouw) 
21. Meuzenschwund (uraniummijn) 
22. Philippeburg (2) 
23. Neekar Westheim (1 en 1 in aanbouw) 
24. Grafenrheinfeld (1) 
25. KrÜmmel ( 1) 
26. BrunsbÜttel (1.,) 
27. Hanau (splijtstoffabriek) 
28. Stade (1) 
29. Würgassen (1) 
30. Esensham (1) 

ZWEDEN (42'7.) 
1. Ringhals (4) 
2. Bärseback (2) 
3. Oskarshamm (3 en "tijdelijke" opslag 

radioactief afval) 
4. Forsmark (3, plan voor opslag radio

actief afval in granietrotsen) 

ZWITSERLAND (40%) 
1. Kaiseraugust (l in aanbouw) 
2. Leibstadt (1) 
3. Beznau (2) 
4. GÖsgen-Däniken (1) 
5. Muhleberg {1) 
6. Lucens (stigelegd 1) 

ONGELUKKEN EN INCIDENTEN 
In de periode apri 1986 - april 1987 

hebben zich op 16 locaties storingen, 
ongelukken, incidenten en êên ramp voor
gedaan: 
- Doel - Windscale/Sellafield 
- Tihange - Dounreay 
- Cap La Hague - Hinkley Point 
- Pierrelatte - Sizewell 
- Cattenom - Tsjernobyl 
- Paluel - Hamm/Uentrop 
- Creys Mal ville - MÜlheim/Kärlich 
- Tricastin - Hanau 

4. 

Deze kaart is te bestellen door 
het overmaken van minstens f 2,50 
op giro 15 72 861 t.n.v. Nieuwa
brief de Nucleaire Dissonant (NDND) 
te Oudega (W), onder vermelding: 
Eurokaart. 

TOT SLOT 
* Wij wensen u een goede vakantie op 

een goede plek en dat is wel even zoe
ken. 

* Wij houden ons aanbevolen voor com
mentaar, correcties, aanvullingen en 
suggeeties. 

* Met veel dank aan "Allieht11 , het blad 
dat ons de gegevens verstrekte voor 
deze uitgave. 
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