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• • • • Eenmaal 1n de twee
Maanden komt deze
nieuwsbrief uit met
als doel:

- het e l kaar op de
hoogte houden van
l ande l ijke en
r egi onale
ak tivi t eiten t ege n
ver der e t oepas s ing
en ontwikke l i ng van
kernenergi e in ons
l and .

- e l kaar s teunen in
het verzet tegen
ke rnenergi e en voor
een milieu
vr i endelijk ene rgi e
beleid .

Opgave bi j :
Susen Cle veringa
Kruisakkers 4 ANNEN
05922 - 2158

Een lugubere illus tratie bi j een nieuwjaarswens.
Dat weten we.

We wi l l en dan ook dit voorjaar, massaal l aten
zien . dat DIT in i eder geval ons toekomstbeeld
lIET Is en dit ook niemand t oewens en. We will en
dat op pos i t i eve wijze doen. met veel
sportivi t eit, creativiteit en gezelli ghei d.
temidden van de mooie Drentse bossen•••••

De r eda k t ie van de ni euwsbr i e f we ns t een i ede r
daR ook, alvast een positief jaar toe.

LAAT ZIEN WAT J E WEL WILT EN [ OH NAAR
GASSELTE OP 23 APRIL

Kos ten:
Een vr ijwillige
bijdrage stor ten o p
gironummer 4929882
tnv. AIB Drenthe
Kr uisakke rs 4 ANNEN.
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In 1989 besluit kerncentrales.

Begin 1989 zal de regering een besluit
nemen over de vraag of er kernenergie in
Nederland mogelijk of wenselijk is. Dit
besluit komt later dan eerst gepland. In
mei 1986 werd het besluit over de nieuwe
kerncentrales uitgesteld vanwege
Tsjernobyl. Op 18 september 1986 beslo
ten de regering en de Tweede Kamer dat
er eerst een aantal studies verricht
moeten worden. Er werd toen van uit
gegaan dat die studies in september 1987
gereed zouden zijn. Maar enkele studies
duurden langer, dan was voorzien. De
studie b~, over de hoeveelheid radio
aktieve stoffen die bij een ongeluk met
een kerncentrale vrij kunnen komen. Deze
studie is weer van belang voor de
berekening van de ekonomische gevolgen
van een ongeluk met een kerncentrale.
Die berekening is op z 'n vroegst in
januari 1988 klaar. Als alle studies
klaar zijn. gaan ze voor advies naar een
aantal kommisie's, zoals de kommisie
reaktorveiligheid. waar Oele onlangs
voorzitter van is geworden. Die adviezen
zijn midden 1988 gereed en daarop volgt
voorbereiding van een besluit door de
regering. Het beslui t komt dan begin
1989. (bron: antwoorden op kamervragen
van min. De Korte van E.Z. 11.11.87)

In 1989 besluit proefboringen.

Begin 1989 kan een besluit van de
regering over proefboringen in
zoutkoepels voor opslag van atoomafval
verwacht worden. Al sinds 1984 vinden er
20 studies plaats in opdracht van de
kommisie Opslag te Land (OPLA). Die
studies zijn midden 1988 gereed. Daarop
worden die studies door OPLA bekeken en
komt er een eindrapport over. Dit eind
rapport wordt in de tweede helft Yan
1988 verwacht. OPLA valt onder de
kommisie lLONA (integraal landelijk
onderzoek nukleair afval). Op grond van
het eindrapport yan OPLA zai de kommisie
ILONA een beleidsadvies maken. De
regering zal op basis van dit beleids
advies een besluit nemem over de vraag
of er proefboringen in het zout voor
opslag van atoomafval moeten komen. Het
regeringsstandpunt hierover is op zijn
vroegst te verwachten begin 1989. Dit

standpunt wordt voorgelegd aan de Tweede
Kamer en dan valt een besluit over de
proefboringen.
(bron: antwoorden op kamervragen van
min. De Korte van EZ 11.11.87)

Aardgas in zout.

Volgens min. De Korte "kan en mag"
opslag van andere stoffen dan aardgas
"volstrekt niet". gegeven het feit dat
de Gasunie uitsluitend voor aardgas
opslag een concessie heeft aangevraagd
voor de zoutkoepels bij Onstwedde en
Gasselte. "In de tekst van de eventueel
te verlenen concessie en in de bij de
concessie behorende nota van toelichting
zal nadrukkelijk tot uitdrukking worden
gebracht." Aldus De Korte in antwoord op
vragen van de Tweede Kamer. d.d,
11.11.'87. Dus; als de concessie wordt
gegeven is het uitsluitend voor aardgas.
De vraag blijft of die concessie er komt
en of die voor beide zoutkoepels wordt
afgegeven. Pas als de concessie verleend
is. wordt duidelijk of de zoutkoepels
bij Gasselte en Onstwedde uitsluitend
voor aardgasopslag bestemd worden. Dus;
tot dan niet toestaan dat de proef
boringen doorgaan die de Gasunie wil.
aangezien nu de mogelijkheid bestaat van
misbruik van gegevens door De Korte.

Herman Damveld.

Opmerking van de redaktie:
De vraag blijft echter, of we de proef
boringen, die de Gasunie wil doen,
moeten toestaan. De eenmaal verkregen
gegevens kunnen immers gebruikt worden
ook al blijkt bij nader inzien de
betreffende koepel niet geschikt voor de
opslag van aardgas. Wie garandeert ons
dat de koepel niet als nog geschikt
bevonden kan worden voor de opslag van
radioaktief afval ?
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Het streekplan van de provincie
Groningen verbiedt proefboringen en
opslag van atoomafval, evenals ~en

kerncentrale aan de Eemshaven.

Op 19 oktober '87 deelt min. Nijpels in
een brief aan G.S. mee dat, indien de
uitvoering van een vastgesteld OPLA
programma voortijdig belemmerd dreigt te
worden, hij gebruik zal maken van
bestuurlijke middelen, teneinde het
provinciaal cq. gemeentelijk beleid in
overeenstemming te brengen met het
rijksbeleid.

Het lijkt echter voorbarig om nu al te
dreigen met een aanwijzing, terwijl de
diskussie over, en het onderzoek naar de
vraag of atoomafval wel in de grond kan
worden opgeborgen nog volop aan de gang
zijn - het lijkt wel of de minister
haast heeft - maar dan lees je
gelijktijdig in een intervieuw met
dezelfde minister (M.D. dec '87) dat er
nog geen sprake is van een besluit tot
proefboringen. "Dat is absoluut niet aan
de orde", zegt hij.

Brief van Min. Nijpels aan G.S.
Groningen 19 sept. '87.

I.n ••n.l.n van do Int.rl.opol.9 van radioactlor afval h••rt d. r.g.
rlng In..lddd. In principe In9.st.md ... t ...n d.rg.Ujk. opol.9 op het
tor,.ln van ds Provinciel. '.ouw•• Inar91. Maatschappij Ind. g.m••nt.
Borlele.
Hat betr.ft ds d.flnIU... opb.rgln9 van radloacUer afval ala".d.
proefbor lngeJ1 danrtoe vordt op het lftOIIent onder.oe" gedaan naar de
""'geUjkhed.n •• ;1 opb.r9lng In ds dl.p. ond.r9.ond dOO' d. C""""bel.
Opb.r9ln9 t. lond fOPLA'.
De COITlm! ••!. 01''''''- lal over de eer.t.e fa.e van dit onderzoek, waarin
,een prbefborlngen In zoutlBg'en zullen plaat.llvlnden, naIJl' verwaehtlng
rapport ultbr.ngen In de ....t. h.Ut Yen 1988. lIon d. hand van de
r••ultat.n van da.a a.reta fs•••n de ontwlkk.llngen In Int.rnatlon.al
yuband zal het verdere verloop vlln hel: OPLA-onderzoet worlh,," bezien.
In de eventuele tweede en derde fase ·.,an het: OI'LA-onderaoek lijn veld
activiteiten en op den duur proefboringen voofEl@n.
In afwachting van d. r ••ultaton van h.t OPLlI-ond.rzo.k la In de huldl
9'1!! situatie enerzljd8 nog nfl!t:: "'et ••koerheld t. zeggen of, waar, wan
n.er .n hoe radlo.ctl.f af.al In Ned.rland d.flnltl.f zal worden opge
borgen. tletze1fdl! 9l!ldt:: YOOf de pCOI!fborl"94!n in eoutl898n. Andl!t'zt'dR
kUnn~n deze proefboringen of de eventuele opbergin, van het betreffen
de .. tvllt in de :loutvoorkOlien. van Groningen niet op voorhand worden
ult9~slot:en.

De reger l"g accept••rt derh.l... oofit In ln dit ge.el voola18"0C} de
opannln9 tu •••n lijksbolaid en .t••ekplan. maar b.houdt zich het r.cht
voor ook op del'ê kwestle teruC} t:e komen, zodra .Ij dat boe!!, acht.
bijvoorbeeld naa. .anleldlng van de besluitvorMing 0.... h.t OPLlI-prd
9r e",ma .
Indien -naar de ...nln9 van da ragarlng- do ultvO•• ln9 van .en va.t90-
ete -p( [amma voor nua ,e
fê9êr "9 9. tU lila en van aal' e8 VUl' e JfI e e en e "de het
E"t~nclala c.q. g.....nl.It3E. G.leld In overe.n.l.....ln9. Eo Iinngen
Ma .l .IJ~.Ii.l.la. K

Uit een intervieuw met Min. Nijpels
Milieudefensie dec. '87

Hetis inzoverre we'actueeldatti temaken
hebtmeteen nieuwe discussie overproefbo
ringen inzoutkoepels diedoordeanti-kern·
energiebewegingdirectgekoppeld worden
aandeplannen voor nieuwe kerncentrales.
'Daar erger Ikmetocheen beetje aan. Het
gaat hierIndeeerste plaats omeen wens die
devorige Kamer heeft geuit. En waar gaat het
om: omhetvaststellen van criteria dieje
straks kunt gaan hanteren alsJe jaofnee
moetgaan zeggen tegen devraag of jegaat
boren. HetIssoms nauwelijks nog uit te leg
gen, maar laatIknogmaals duidelijk zeggen
erIsgeen sprake van een besluit over proef
boringen enerisgeen sprake van een besluit
over deopslagvan radio-actief afvaltn zout
koepels. laat staan dathiermee devraag
beantwoord wordt ofernieuwe kerncentra
lesmoeten komen. Datisabsoluut nietaan
deorde. Ikbetreur hetInhoge mate dat
sommigen deze suggestie wekken.'
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Normen, ach wat zijn normen?

Na de ramp in Tsjernoby1, vorig jaar,
werden er in de E.G. bepaalde grens
waarden vastgelegd, voor de hoeveelheid
radioaktivi teit. waarmee voedingswaren
besmet mochten zijn. Deze zgn.
Tsjernobyl-verordering liep 31 okt. jl.
af, maar zal echter verlengd worden
totdat er binnen de E.G. overeenstemming
is bereikt over nieuwe stralingsnormen.
Het overleg hiertoe is echter mislukt.
Verschillende landen zoals Frankrijk,
Engeland, Spanje en Griekenland, willen
veel hogere limieten vaststellen. De
eerste drie landen omdat ze zoveel
kerncentrales hebben en het laatst
genoemde land omda t het zi t met
honderdduizenden tonnen zwaar besmette
landbouwprodukten, o.a, graan.
Deed de E.G.-lCommisie voor herziening
van de radioaktiviteitsnormen voor
voedsel, aanvankelijk een voorstel met
veel strengere normen. Nu zijn zij
echter gedwongen tot een compromisvoor
stel, en zelfs lieten zij zich uit over
een evt. halvering van de grenswaarden
ten tijde van grote rampen, omdat er
anders helemaal geen voedsel meer voor
handen zou zijn.



Bq
Eén becquerel staat voor één kern

desintegratie of transformatie per se
conde. In een liter melk met één becque-
el is er één piepklein explosietje per

seconde, 60 explosies per minuut en
3600 per uur.
pesium-137, de meest voorkomende besmet
te stof uit Tsjernobyl, blijft 70 à 100
~agen in het lichaam van een volwassene
~n 30 à 50 dagen in dat van een kind,
~oordat het eruit verdwijnt langs natuur
lijke weg. Elk van die kleine explosie
tjes kan een celmutatie veroorzaken en
~ie op zijn beurt kanker of genetische
schade.

Bq/I. zuivel Bq/kg.
ander voedsel

bron: "Nature" 24.9.'87

Huidige
normen

Voorstel
EG-com.

Voorstel
Euratom
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voorstel
EG-com

Japanse
consumenten
o rg ,
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Effecten op de gezondheid.
Als radioactievestralinghet lichaam
binnendringt, vormthetals hetware
een onzichtbaretijdbom, die op mi
croscopisch niveau schade aanricht.
Wanneerde stralingeen levendecel
raakt kunnener driedingenge·
beuren:
1. Destralinggaat door de cel heen
zonder blijvende schade aan te
richten.
2. Destralingdoodtde cel.
3. Destralingbeschadigtde cel zoda
nigdatook toekomstigecellenwor
denaangetast
Hettweede,celdodende effectisver
antwoordelijk voorbijvoorbeeld de di·
recte slachtoffersvanHlroshima en
Nagasaki, en vanhetongeluk InTsler
nobyl. De stralingheeft indie gevallen
zoveelcellen gedooddat het lichaam
nietkanoverleven.
Bij de indirecte slachtoffersvanTsler
nobyl en vergelijkbare ongelukken
gaat het om het derde effect.Deaan
gêtaste cel blijftleven,maar geeftde
schade door aan de nieuwe cellendie
er uitontstaan.DitIsde eerste tijd
onzichtbaaromdat hetzichopcellu·
lair niveau afspeelt Maarineen later
stadiumveroorzaakthet derde effect
ziekten. Als de genen beschadigdzijn
wordtde schade aan de cellen door
gegevenaan eventuelenakome-
lingen. •....... ,.. . •~ ,.br-ûl<-1 : f"l'tiÛ.. I~".(. l1..>v ~,.

De Juiste Man Op De Juiste Plaats.

Oele

voorzitter

Commissie • DELE

Reodorveiligheid....!
DEN HAAG - De Drentse

commissiaris der koningin dr. ir.
Ad Oele wordt de nieuwe voorzit
ter van de CommissieReactorvei
ligheid. De commissie bestaat
sinds 1969,maar is nu zodanig ge
reorganiseerd. dat er geen ambte
naren meer in zitten.

De commissie is een adviesor
gaan van de minister van sociale
zaken en werkgelegenheid en die
van volkshuisvesting. ruimtelijke
ordening en miJieuhygiene. De
commissiehoudt zich bezigmetde
technische veiligheid van kern
installaties. :Q1-IJ'8t
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Waarom aktie in Gasselte?

land.,..,kr"oude grachl42 utrecht 030-3 314
re9·sekr., de boOrderij .....bedstr. 2~ 05998- S060
organisatie: etoomalarm tsm landelijkenergie komilee

Een schoon plan.
Vier grote gas gestookte centrales van
ieder 600 megawatt en vijf kleine van
200 megawatt, zijn voldoende om
Nederland tot het jaar 2000 van schone
energie te voorzien. Twee van de vier
grote centrales zullen op kolengas
draaien (bij kolenvergassing worden
kolen o,a, in gas omgezet). De andere
twee zullen op aardgas draaien dat we
d.m.v, energiebesparingstechnieken be
sparen in de industrie, de huishoudens
en dienstensektor, dat is ruim haalbaar
volgens Milieudefensie.
Dat gasplan heeft grote voordelen voor
het milieu;
* de uitstoot van zwaveldioxide

(een van de veroorzakers van zure
regen) door conventionele centrales,
verdwijnt.

* geen toename van hoog radioaktief
afval en plutonium.

* minder kans op ongelukken in eigen
land.

5% BESPAREN MAAKT KERNENERGIE OVERBODIG

De regering zegt; in de toekomst wordt
het kolen en kernenergie. Milieudefensie
heeft in antwoord daarop, een goed
onderbouwd, alternatief plan ontwikkeld,
waarin kernenergie niet voorkomt. Wat
hen betreft wordt het ; besparen, gas en
in de loop van de volgende eeuw aange
vuld of zelfs grotendeels overgenomen
door windmolens, zonnecellen en andere
bronnen van duurzame energie.

Voor informatie:
Milieudefensie Sible Schöne 020-221366

Milieudefensie
komt met plan
schone energie

Milieudefensie wil het komende half jaar
gebruiken om het plan bekendheid te
geven en er een maatschappelijk draag
vlak voor op te bouwen.
In een brief worden gemeentes gevraagd
om 5% op het gemeentelijk gasverbruik
te besparen. Provincies worden gevraagd
om initiatieven te nemen ter bevordering
van de gascentrales. Plaatselijke
groepen kunnen door de nodige publici
teit zorgen als de brief in hun gemeen
ten aan de orde komt.

pendeld'oenst
slatlon ossen-gasselle

speciaal
klnderprogi'amma

aanvang
manifestatie 12.00......
sprekers en kultureel
programma 11.30......

* Omdat het in april twee jaar geleden
is dat de Tsjernobyl-ramp plaats vond en
we deze gebeurtenis nogmaals willen
aangrijpen om ons verzet tegen
kernenergie te verbreden.
Daarom zal er op 23 april a.a, in
Gasselte opnieuw geprotesteerd worden,
zij het op een geheel andere wijze dan
de eerste keer.

* Omdat de regering onverstoorbaar door
gaat met haar onderzoek naar de evt.
opslag van radioaktief afval in de zout
koepels. De AKB wil best mee denken en
mee praten over de opberging van het
reeds bestaande afval, maar alleen dan,
als de regering stopt met de produktie
van meer afval en de kerncentrales in
Borssele en Dodewaard sluit.
De AKB houdt vast aan haar standpunt dat
het afval nooit ondergronds mag worden
opgeborgen, omdat niemand kan garanderen
dat het gevaarlijke spul buiten het
milieu zal blijven - de aarde is immers
altijd in beweging!

Het volgende nummer van de nieuwsbrief
zal helemaal gewijd zijn aan de aktie en
zal daarmee tevens een eerste
prestentatie van de plannen zijn, naar
de bui tenwereld.



DEN HAAG (GPD) - Minister De
Korte van economische zaken is niet
van plan tegemoet te komen aan
CDA en oppositiepartijen om alter
natieven te zoeken voor bezuinigin
gen op het gebied van het energiebe
leid. Deze besparingen van f 300 mil
joen gaan vooral ten koste van subsi
dies voor energiebesparende investe
ringen.

Om de pil enigszins te vergulden, kon
digde De Korte wel aan werk te gaan
maken van een oude wens van de Ka
mer, het bevorderen van kleinschalige
opwekking van energie. Per jaar is hier
voor) 100 miljoen vrij emaakt voor de
zogenaamde 'w rachtkop elin
gen' in de industrie lf 65 rm JO ,wm

.fD°rgie (f.30 miljoen) en z,Onne-eri"e'iiië
Lr5 miljoen) De ideeën die van hnks en
rechts als alternatieven voor de bezuini
gingen zijn aangedragen, werden tijdens
de behandeling van het onderdeel ener
gie van de begroting van de minister,
gisteren in de Tweede Kamer, niet geho
noreerd.

Volgens De Korte is er de laatste tien
jaar een mentaliteitsverbetering ten
aanzien van het zuinig gebruik van
energie opgetreden. Onder meer de actie
'Zuinig Stoken', waar in 1986 een kwart
van het aantal huishoudens aan heeft
deelgenomen, werd door de minister als
voorbeeld voor die andere mentaliteit
naar voren gebracht. Daardoor zou het
subsidiëren van energiebesparende
maatregelen minder noodzakelijk zijn
geworden.

Zowel oppositie als CDA-woordvoer
der Lanshik probeerden tevergeefs de
minister te bewegen serieus werk te
gaan maken van enkele voorstellen die
vanuit maatschappelijke groeperingen
naar voren zijn gebracht om stimulan
sen voor energiebesparing te handha
ven.

Voor het voorstel van FNV en Consu
mentenbond om de verlaging Van de
aardgasprijs voor huishoudens per 1 ja
nuari met 1,4cent per kubieke meter te
gebruiken ten behoeve van isolatie van
woningen en andere energiebezuinigin
gen, wilde De Korte geen enkele moei,te
doen. -
~en grote meerderheid van de Twee
de Kamer was het met de minister eens
dat energiebesparing niet voldoende
kan zijn om te ontkomen aan de beslis
sing over het bouwen van nieuwe elek
triciteitscentrales. De discussie over
eventuele nieuwe kerncentrales is n

e e UlO Y 0 esc ort en
de mmlster s ee s .pgin 89
voldoende geadviseerd te zijn om met
een regeringsstandpunt daarover naar
buiten te komen.
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KERNENERGIE ARCHIEF IN EDE

Al jarenlang zetten in Ede vijf mensen
de schaar in 25 tijdschriften uit binnen
en buitenland. Zij verzamelen artikelen
over kernenergie. Daarnaast houden zij
een bibliotheek bij over het zelfde
onderwerp. Wie informatie wil kan vrij
blijvend een kijkje komen nemen.

adres: Stephensonstraat 15
6717 CE EDE

open: donderdag van 13 - 21 uur
tel: 08380 - 21414



VERZET GEBUNDELD

Een brochure getiteld,
"1977 - 1986 tien jaar verzet tegen
kernenergie"
Gezien de vele akties die er plaats
vonden en nog plaatsvinden, is er
slechts een conclusie mogelijk, nl.

DAT DE AKB LEEFT !!l!!!!!

uitgave, kernenergiearchief Ede
te bestellen door f 6,60 over te maken
op giro 4609119 tnv. D. Bannink Ede
ovv. brochure 1

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

STRALING, MAG HET IETS MEER ZIJN?

In de vorige nieuwsbrief werd melding
gemaakt van dit boekje, geschreven door
Els Groen. Wij verzuimden echter het
adres erbij te vermelden waar U het kunt
bestellen. Aktie Strohalm 030 - 314314.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

4 januari GASSELTE 23 APRIL
jeugdsoos Gasselte 20.00 uur

* 11 januari KOEPELOVERLEG 20.00 uur
milieuraad Drenthe hertenkamp 6 ASSEN

Nieuwsbrief

De Nucleaire Dissonant

GIDS
wie leverde de warmtewisselaars voor de
kerncentrale Dodewaard? Welke universi
teit doet het meeste onderzoek op het
gebied van kernenergie?

De antwoorden zijn te vinden in "De Nu
cleaire Gids". Deze gids geeft een ge
detailleerd overzicht van 179 bedrijven,
instellingen en organisaties die op een
of andere manier betrokken zijn bij
kernenergie in Nederland. De Speurgroep
Bequerel heeft deze lijst samengesteld
door allerlei bronnen uit te pluizen en
de nucleaire verbanden te leggen. Het
meest opvallende is de constatering dat
bedrijfsleven en overheid vaak en nauw
met elkaar verstrengeld zijn. De NV KE
MA speelt daarbij de rol van de spin in
het web. Uiteraard blijkt ook dat er
een behoorlijke internationale verweven
heid bestaat binnen het kernenergiege
beuren.

De Nucleaire Gids kost f 6,50 (incl.
porto) en is te bestellen door overma
king van dit bedrag op giro 4089012 t.n.
v. Secretariaat Basisgroepen, Arnhem.
onder vermelding van "nucleaire gids".

ILONA BULLETIN
Als u regelmatig gratis informatie wil
van de overheid over hoe ver ze zijn
met het opbergen in een zoutkoepel van
radioactief afval, moet u een kaartje
sturen aan het Ministerie van Economi
sche Zaken, Bureau Informatie. Postbus
20101, 2500 Ee Den Haag en vraagt u om
een gratis abonnement op het llona Bul
letin. Ook kunt u bellen: 070-798820.

Bovenstaande vermeldingen zijn over
genomen uit de nieuwsbrief van de Friese
AKB. Wie belangstelling heeft, de
Nucleaire Dissonant verschijnt om de 6
weken. Kosten: een vrijwillige bijdrage.
tel: 05154 - 9464 en 05148 - 677

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Serie ongelukken ill/Yl(c

centrale Tsjemobyl

tilatiesystemen met de vierde re
actor deelde, werd gisteren weer
in werking gesteld.

Volgens Loekjanenko zijn drie
hoge runctionarissen in hel com
plex door de partij gestraft we
gens de reeks ongelukken met in
begrip van een incident in juni in
de tweede reactor. Hij meldde dat
de directeuren van het complex,
en ook de arbeiders zelf, veilig
heid niet als prioriteit hadden.

In juli werden zes functlonaris
sen van het complex tot een lang
durig verblijf in werkkampen ver
oordeeld voor hun aandeel in de
ramp van april 1986. Een hof be
vond de zes schuldig aan grove
fouten. Het hof achtte voorts de
arbeids- en veiligheidsprocedures
in het complex buitengewoon
armzalig.

SotsiaJistisjeskaja Indoestria
had citaten UIt Loekjanenko's rap
port verwerkt in een kritisch arti
kei over een recent plenum van
de communistische partijorganisa
tie in het gebied van Kiev waarin
ook Tsjernobyl ligt.
(UPI, Reuter)

Nieuwsblad van het Noorden.,

Van onze redactie buitenland
WASHINGTON - Een coalitie

van ontwapenings- en milieube
schermingsdeskundigen en ex
perts van geheime diensten heelt
gisteren een beroep gedaan op
president Reagan de produktie
van plutonium en verrijkt urani
um voor kernwapens voor mln
stens twee jaar helemaal stil te
leggen. Ook zou de president de
Sovjetunie tot dezelfde stap moe
ten bewegen.

Een dergelijk produktieverbod
zou de controle op naleving van
verdere ontwapeningsakkoorden
veel gemakkelijker maken, sehrij.
ven de deskundigen in een brief
die gisteren werd gepubliceerd en
die onder meer is ondertekend
door de vroegere CIA-directeur
Willism Colby en ontwapeninga
deskundigen Gerard Smith en
Paul Warnke,

Beroep op Reugon:
stop produktie
vun plutoniurn

MOSKOU, 5 dec. - Als gevolg van slordige werkprak
tijken en slechte leiding hebben zich de afgelopen 10
maanden nog eens 36 ongelukken in het nucleaire complex
van Tsjernobyl voorgedaan, WMrVrt!1 drie met dodelijke af
loop,

Dat heeft een plaatselijke par
tijfunctlonarls, V. Loekjanenko,
onthuld in een rapport dat giste
ren in de krant Sotsialistisjeskja
Indoestria werd gepubliceerd. In
de Sovjet-kerncentrale van Tsjer
nobyl deed zich in april 1986 de
ergste kernramp tot dusverre
voor.

..Ondanks de maatregelen die
lijn genomen. zijn tot op heden
incidenten van
(stralingsjoverdoses niet uitgeslo
ten", aldus Loekjancnko. Hij
maakte niet duidelijk of de dode
lijke slachtoffers waarvan bij mel
ding maakte met die overdoses te
maken hadden.

Op 26 april 1986 brak na een
explosie brand uit in de vierde re
actor van het compie lt. Doordat
grote hoeveelheden straling weg
lekten. kwamen volgens officiële
Russische cijfers 31 mensen om
het leven.

De vierde reactor werd uitein
delijk onder beton begraven. De
reactoren I en 2 werden al na en
kele maanden weer in bedrijf ge
steld; nummer 3, die koel- en ven-

Het rapport Is opgesteld op verzoek
van de Amerikaanse minister van ener
gie, John Herrin~ton,na bet incident in
Tsjernobyl in apn11986. Hoewel zich de
afgelopen dertig jaar in de onderzochte
kerncentrales geen ernstige incidenten
hebben voorgedaan, 'zil'ner veel proble
men met betrekking to de betrouwbaar
heid van veiligheidssystemen in het ge
val van een ongeluk', aldus het rapport.

'Twee militaire ~,
jJp,~/O

kerncentrales VS iJ/,

onvoldoende veilig'
WASHINGTON (AFP) • De veilig

heid in de tWE crootste.~an§.C
~:IA"'èfvoor blllîi lein-oldoende. In het geval
van een ernstig ongeluk, zoals in
TsJerNiul, kan niet worden voorko
men lei' radioactiviteit vrl1komt.
Dit staat Jn een rapport van de~atlo
nale Wetenschappelijke Raad, dat
gisteren in Washington Is gepubli
ceerd.

ALLES FOUT MET HET DUITSE ZOUT

De geplande opslagplaats voor
atoomafval in een zoutkoepels bij
het Westduitse Gorleben gaat voor
lopig niet door.
Bij boorwerkzaamheden op 237 meter
diepte stortte de schacht in. Een
stalen ring die bedoeld WaS om in
storting te voorkomen, werd naar
binnen gedrukt en begaf het. Vijf
tienhonder~kilo staal donderde
drie meter naar beneden. Drie ar
beiders raakten zwaargewond; één
van hen overleed in het ziekenhuis.
De boorput werd met een veertien
meter dikke betonlaag opgevuld.
Ondanks alle grUndliche berekenin
gen bleek de kracht van de onder
grond onvoorspelbaar. omdat men
wel bedacht was op problemen, werd
de bodem, in een straal van acht
tien meter rond de boorput, bevro
ren tot 26 graden onder nul. Op
die manier hoopte men de omgeving
stabiel te houden, zodat het boren
in de diepvriesbodem gemakkelijker
zou verlopen. Maar de werklust van
de gigantische diepvriezer (met
een capaciteit die overeenkomt met
50.000 normale vrieskisten) bleek
niet opgewassen tegen 'zwakke plek
ken' in de bodem.ZouthOudende wa
terlagen bevriezen moeilijk. De
geoloog Duphorn had deze stelling
al in 1982 geponeerd. "Onzin",
luidde het commentaar van de firma
DBE, die voor anderhalf miljard
Mark twee schachten in de Gorleben
zoutkoepel wilde realiseren. De
koepel zelf, op 300 honderd meter
diepte, zal volgens Duphorn nog
veel grotere problemen en verras
singen opleveren.
Critici van het Gorlebenproject
wijzen op het feit dat men niet met
geologische criteria werkt, maar
met politieke maatstaven deze loka
tie heeft aangewezen, Blijkbaar is
men in West-Duitsland nog steeds
bereid grote financi@le en mense
lijke offers.te brengen voor de
atoomindustrie., .. • ... ,

~ AUieht: . I",(J r NOV.
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f UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE f
f f
f Stort Uw vrijwillige bijdrage voor f
f het eerste halve jaar van 1988 op f
f giro 4929882 tnv. AKB te Annen. f
f Daarna ontvangt U een acceptgirokaartf
f We hebben het geld hard nodig om de f
f AKB nieuwsbrief te laten verschijnen.f
f f
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Kontaktadreesen van A K B groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

EEXT:

ANLOO:

1I00GEVEEN/ZUIDWOLDE wed groep

ASSEN:
Milieuraad Drenthe

GRONINGEN:
Milieufederatie Groningen

DELFZIJL:
Platform Eemsmond

ONSlWEDDE:

NORG:

Norger energiekomite

Zijn er meer AKB groepen in Drenthe
en Groningen, Laat ons dat weten!
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