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Een extra nummer van de nieuwsbrief, gewijd aan de manifestatie
tegen de opslag van radioaktief afval, op

ZATERDAG 23 APRIL in GASSELTE.,
Bedoeld om U te informeren over het hoe en waarom van de aktie,
aangevuld met interessante wetenswaardigheden

LEES DIT, NOTEER DIT EN GEEF HET DOOR •••••! 11 ! !

In het kader van de twee jaar na Tsjernobyl herdenking zal een
demonstratieve manifestatie gehouden worden rond en op de zout
koepel van Gasselte. Doel van deze aktie is, "Den Haag" te laten
zien, dat er wat ons betreft geen afval de grond in gaat. De
b~volking van de 34 zoutkoepelgemeentes, maar ook symphatisanten
uit"álle delen van het land, kunnen op 23 april onder het motto
AFVAL IN ZOUT ••• FOUT I het verzet tegen de regeringsplannen
steunen en zichtbaar maken. De organisatie is in handen van
verschillende regionale groepen in samenwerking met de milieuraad
Drenthe en de milieufederatie Groningen.

Voor het programma van de dag, zie elders in dit blad.

Het secretariaat is s'morgens geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Adres: Organisatie Manifestatie Gasselte "88

Jeugdsoos "Ons Hoes" Kerkstraat 2b, 9462 PS Gasselte.
Telefoon: 05999 - 65159.

Gironummer: 3123570 t.n.v. Organisatie Demonstratie Gasselte
Ria Boes, Gasselternijveen•

••••••••
TSJERNOBYL

De moeilijke les

De inhoud van de les is duidelijk: kernenergie is te gevaarlijk.
Maar is de les ook begrepen?
Het denken van mensen wordt niet alleen bepaald door wetenschap en
logica, maar ook - en vooral - door emoties. En dus ook door ekonomisch
en industrieel belang en daar samenhangende machtsposities.
Toegegeven: De les is moeilijk; omdat denken in kansen zo moeilijk is.
De kans op een groot ongeluk met een kerncentrale is klein en met
wetenschappelijke argumenten gemakkelijk weg te rationaliseren.
En in geval van zo'n ongeluk is er slechts een kleine kans op
persoonlijke gevolgen, d.w.z. in eigen familiekring - anders weegt het
minder zwaar. Bovendien kan men met gevolgen van radioaktieviteit
makkelijk verstopertje spelen, omdat het effekt verborgen is.
Het kanker-risiko, bijvoorbeeld'gaat schuil in tijd en massa:

+ Slechts een kelin deel van de radioaktief besmette mensen krijgt
dientengevolge later kanker.

+ Slecht een klein deel van latere patienten met kanker "dankt" de
zieke aan vroegere radioaktive besmetting.

De denkhandicap is gelegen in het "misschien-straks".
De gebruikelijke reaktie is: "Ik weet niet wie - ik denk niet - ik".

Als je les te moeilijk is moet je nooit denken dat je leerlingen te dom
zijn. Je moet duidelijker uitleggen. En als dat niet werkt? Dan moet je
kijken naar de weerstanden!! Teveel voor dit artikel •••••••

H. Bottema
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TWEE JAAR NA TSJERNl3YL VRAGEN WiJ AANDACHT VOOR EEN ANDER
ASPEKT VAN KERt.EN:RGI E:

KERNDERGIE HaJOT ONVERMIJDELIJK DE A!'J'IAAN< IN VAN KERNAFVAL.
DIT AFVAL BLIJT GE:IlmOOE MIL..J:lfM:N JAREN GEVAARLIJK.
DAAROOJR WRMT HET EEN BEDREIGING VAN MENS EN MILIEU, NU EN IN DE TOEKOMST.

tb; NERGENS TER WERElD IS EEN VEILIGE <R.OSSING GE'JCH>EN VOOR HET CPBERGEN
VAN KERNAfVAL.
eh< IN NEDERLAND WORDT KERNAFVAL GEPROOUCEERD: 99% VAN HET NEDERLANDSE
KERNAFVAL IS AfKOMSTIG VAN DE KERNCENTRALES lb>EWMRD EN EkRSSELE, DE REST
K(JvIT VAN INDUSTRIE. LABORATORIA EN ZIEKENHUIZEN.
IN (J4S LAN> WIL DE REGERING DIT AFVAL CPBERGEN IN ZOOTKOEPELS VAN rtmD EN
CbST NEDERLAND•.

IX ZOOTKOEPELS EN AARDLAGEN ER OMHEEN ZIJN IN BEWEGING, DENK AAN DE RESENTE
AARDSCI-O<KEN BIJAsSEN.
VROEG Of LAAT ZAL HET KVAL IN HET MILIEU VRIJKa-EN.

TOCK<HiTIGE GaERATIES ~DEN ZOOOEJt)E <FGEZADEL.D MET RISlKO'S.
IX OVERHEID VINDT DIE RISIKO'S AANVAARDBAAR.
~ BE\QKING MAG MEEPRATEN OVER KlE GROOT DAT RISIKO MAG ZIJN, DUS OOEVEEL
SLACHTOfFERS f<03EN ER VALLEN OOJR DE OPSLAG VAN DIT AFVAL.

WIJ V[fffN DIT CJJA/1NVAM1:3AAR

BovENDIEN WIL DE OVERHEID CHEMISCH AFVAL DAT ooc EEUWIG GEVAARLIJK BLIJFT,
IN !-ET ZOOT CPSLAAN.
WIJ ZIJN DAAR01 TEGEN PROEFBORINGEN EN OPSLAG VAN AFVAL IN ZOOl.
WIJ ZIJN.m1 EEN MILIElNRIENDELIJK BELEID, WAARBIJ!IIN RADlOAKTIEF AFVAl
ONTSTAAT.

DE ORGANISATIE ROEPT OP TOT DEELNAME AAN DE MANIFESTATIE IN GASSELTE, OP 23
APRIL. CNlER HET ~TTO:

/JfVti. .INl(JJf ••••• FClJT !!

NB. DIT MANIFEST ~DT OP ZEER GROTE SCHAAl IN DE VIJF NmDELIJKE
PROVI NCIËN VERSPRE ID MET HET VERZOEK AAN GROEPEN DEZE I NHOODEL IJK EN
FINANCIEEL TE <NlERSTElH:N•

..~~~ ~ ..



GLOBAAL PROGRAMMA VAN DE MANIFESTATIE

Aanvang 11.00 uur

14.00 uur

16.00 uur

Officiele opening.

Demonstratieve optocht door Gasselte.

Gezamelijke afsluiting.

Doorlopend programma:

PODIUM met veel muziek, en enkele sprekers,
aaneen geregen door Marga Kool.

INFOMARKT met informatie, kreativiteit en onbestraalde hapjes.

KINDERHOEK met toneel, poppenkast en muziek.

FIETSTOCHT over de zoutkoepel met informatieve en ontspannende
afstappunten.

Na een periode van warmdraaien, loopt de organisatie nu op rolletjes.
Een werkgroep van c.a. 15 mensen komt regelmatig in Gasselte om de
voortgang van zaken te bespreken.
Deze mensen hebben zich opgesplitst in kleine werkgroepen t.w.:

Publiciteit
Culturele aktiviteiten

Techniek
Ordedienst en vervoer

Secretariaat
Coord.i.natie

Financiën
En die zitten bepaald niet stil!

In de loop van de komende weken zullen we U via de nieuwsbrief op de
hoogte houden van de plannen die steeds vastere vormen beginnen aan te
nemen en gedetailleert worden ingevuld.

Als U mee wilt helpen de manifestatie goed te laten verlopen, kunt U zich
opgeven voor hand en spandiensten, .
aanmelden bij het organisatiesecretariaat.

U kunt ook op een andere manier helpen, daarom vermelden we nogmaals het
gironummer: 3123570 t.n.v. Organisatie Demonstratie Gasselte,

Ria Boes, Gasselternijveen.



·.... EN EllIRS IN .u UW
Maar ook in de rest van het land is men aktief, in het kader van de
2 jaar na Tsjernobylherdenking:
Mensen uit de zoutkoepelgemeenten Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk
in Gelderland hebben zich georganiseerd on de naam
ROT 0 0 (Regionaal Overleg Tegen Opslag Onder de grond)
men zal daar bekendheid geven aan de aktie in Gasselte en zelf op
23 en 24 april met een theater-caravaan door de dorpen trekken om mensen
over de problematiek van de afvaldumping te informeren.
Die nacht wil men ook een klein kampement inrichten.
Inlichtingen bij Dhr Turfboer, telefoon: 05752 - 1298.

In Overijssel, waar ook een "zoutkoepeloverleg" is gestart, is de
contaktpersoon: Wiebe Dirksen, Natuur en Milieufederatie Overijssel
telefoon 038 - 217166.

In Zeeland zal op 2 februari vergaderd worden over akties bij Borssele,
contaktpersoon: Theo Prins, tel: 01100 - 28259

•••••••••••
VERANTmm.IJ< 'Am T<IJ«}ETIOC (DIRATIES ?

In de serie uitgaven van het Bezinningscentrum van de
Vrije Universiteit Amsterdam is het proefschrift uitgekomen
van dr. ir. Medard T. Hilhorst: Verantwoordelijk voor toe
komstige generaties?
Het gaat over de lange termijn gevolgen van de techniek.
Beslissingen van nu hebben konsekwenties voor toekomstige
generaties.
Als je radioaktief afval ~roduceert ga je eigenlijk een relatie
aan met duizenden generaties na ons. "Wellicht dertigduizend
generaties zullen van kernafval de last en de kosten van het
opbergen en bewaken dragen. Radioaktief afval is een vorm
van vervuiling die wij maken en waar toekomstige mensen mee zitten.
Terwijl een kernreaktor hooguit dertig jaar in bedrijf is,
kan het duurzaamste radioaktief afval een half tot anderhalf
miljoen jaar onveilig blijven. Dat zijn geen abstrakties of
emotionele redeneringen, maar in rekening
te brengen grootheden. Ik zie niet in waarom we dergelijke konkrete
beleidskalkulaties niet in onze beslissingen zouden betrekken."
Zo onderstreept Hilhorst nog eens dat ethiek binnen de techniek
meer aandacht moet krijgen dan nu het geval is.
"Over ethiek valt heel nuchter, zonder emoties te praten.
Ethiek zoals ik het zie is gereedschap, zakelijk, technisch.
Op de agenda in je bedrijf staat als punt drie: de economische
gevolgen van het besluit, als punt vier de sociale problemen
en bij punt vijf bespreekt de vergadering de ethische konsekwenties
op lange termijn. Het zou best kunnen dat als je op zo'n manier
de toekomstjige mensen bij je besluitvorming betrekt je beslissingen
hetzelfde blijven. Het zou ook kunnen zijn dat je, na enig goed
nadenken toch een andere afweging maakt"

l1i.t: IngenieuJl.l>inl-o/UllaLie no 48 3e jaG/1.gangl
van decemsen: 1987.
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ATOOMAFVAL EN ZOlITKOEPELS

Eerste poging om proefboringen te doen

In 1976 heeft de regering vijf zoutkoepels
uitgekozen voor proefboringen en opslag van
radioaktief afval. Deze zoutkoepels liggen
onder de plaatsen Onstwedde. Anloo.
Schoonlo. Gasselte en Pieterburen.
De proefboringen zijn niet door gegaan.
De Tweede Kamer heeft zich ertegen
uitgesproken. mede door het verzet uit het
Noorden.

Tweede poging

In 1983 heeft de regering nieuwe plannen
gemaakt. Er is een advieskommisie
ingesteld. Opla geheten (OPberging te LAnd)
In juni 1984 kwam deze kom!Disie met een
onderzoeksprogramma. Dit is goedgekeurd
door de Tweede Kamer.

Vo.lgen/.J dit plLoglLamma zouden. tw-inti.g
deeësiudie» iooaden. uUgevoelLd VOOll. 17 m.f..
gtdd.en. En elL zou .in: 1986 een ~/.J.iui.t

moeten va1..len ouen plLoetl.olLingen. flaalL het
i» ande/u; ge.lopen. De ko sien. zi.jn ge/.Jiegen
tot 27ml. guMIln. én. een. vOOll./.Jtd VOOll.
plLolllP..OIl.ingen wo.ttd:t in de iwllede he.lp van
1988 uemoacrd, Me1. Ü llIl. In. juni. 1987 een
tLl/.)/.JenlLappolLt uenechenen; Daanin. uonden. een
gILoot aantal. moge1..ijke op/.J.lagp1.aauen In.
hei: zout genoemd. Niet aUelln Ln. ÇjlLon-inglln
en DILeni.he, maaa ook 'fIl..iedand, OVIlIl..i..j/.J/.Jd
en ÇjIlMIlIl.1.and. !lilt ~/.JenlLappolLi p1.eU op
vll1.e pagina'/.J halLutochtdi.jk VOOll.
pILOIlIP..OIl.ingen. In de kommi../.Jie OPLA zi.tten
amf..tllnalLen van de m-in.i../.JiIlIl..ie/.J van
Ekonosu.sche Zaken en van flUi.euP..eheIlll., van
de R..ijk/.Jgeo.logüchli!. lJi.en/.J~ en hei
Ene aq Leondeneoekcenxnum Nedell.1.and, eic.De
mini./.JiIlIl./.J zu1.1.en hun amUenaILlln zeke« niet
.laten va.tlR.n., al./.J deze in hun ll.indA.appolLi
VOOIL/.Jte1.1.en om toch 1l.i..nde1..ijk OVIlIL til gaan
tot plLoetl.olL-ingen.

Op 11 november 1987 deelde minister
De Korte de Tweede Kamer mee. dat et begin
1989 een regeringsbesluit over de
proefboringen verwacht kan worden.

KRITERIA

De OPLA-kommisie laat veiligheidsstudies
verrichten. De vraag daarbij is: als het

stralingsbelasting geeft dat?
Om te bepalen of die bestralingsbelasting
"aanvaardbaar" is. moet er een norm
vastgesteld worden: het "radiologisch
normenstelsel"

De di/.JkLl/.)/.Jie ovelL nonmen. .i../.J niet n.ieiuo; A..l
in 1977 wa/.J llIl. een. .lij/.Jt van punten waaILop
zoutkoepd/.J moeien. ioonden. P..eooll.deeM om
va./Jt ie /.Jte.Uen ol zij gll/.Jch.i..ki zijn VOOIL
oP/.J1.ag ïxm atoomalva.l. Na een moti.1l in de
7ueede KamIlIL uendea n.ieuue k!L.iielLi.a
gepuU.Lceell.d in 1979. Ook die lLiepen
uaaqen: op, die aan de onde kwamen In. de
BILede flaai/.Jchappe.l.i..jke Di./.JkLl/.),ûe.

Een van de kriteria houdt in. dat er in de
laatste 20 miljoen jaar geen beweging meer
mag zijn geweest in de zoutkoepels. Op
grond daarvan stelde een medewerker van de
Rijksgeologische Dienst dat alle
zoutkoepels afgekeurd zouden worden.

Nog een poging!

Men zou kunnen verwachten dat de diskussie
over opslag in zoutkoepels daarmee
gesloten was. Maar nee •••••
De ministers v. Aardenne en Winsemius
stelden in 1985 dat de kriteria niet
doelmatig waren. Ze leidden namelijk niet
naar het gewenste doel: de keuze van een
zoutkoepel.

Daarom zouden er nieuwe kriteria moeten
komen.

In september 1987 kwam minister Nijpels
met z'n TOR-nota. Voluit: "Basisnotitie
ten behoeve van de ontwikkeling van een
Toetsingskriterium voor Ondergrondse
Opslag van Radioaktief afval."
Uitgangspunt blijkt te zijn dat
toekomstige generaties opgezadeld mogen
worden met risiko's vanwege opslag van
atoomafval dat nu gemaakt wordt. De
inspraak gaat slechts over de vraag
hoeveel risiko mensen in de toekomst mogen.
lopen door straling van atoomafval.
Oftewel!! hoeveel slachtoffers er mogen
vallen door opslag van atoomafval •••••

Afwijzing

Deze vraagstelling werd door velen
afgewezen. Niet minder dan 4300



inspraakreakties overspoelden de buro's op
het ministerie. Waarom sluiten we de
kerncentrales Dodewaard en Borssele niet?
Door sluiting vangt men twee vliegen in
een klap. Ten eerste wordt de aanmaak van
atoomafval stilgezet. Ten tweede spaart
men geld ui t ,

Uit een ;d.l1die van. het IngeniewtdwtO
Doe1.mcdig [neltgieteh.eell van. maa/d. 1987
volgt dat bfuiting van. de kenncerd.aaèe»
een tinacieeL vooJtdeeL van. t 400 miLj.
opLevelti. Dodeioaand. en BOltbbeLe zijn de
duua.si.e buoompltoducenlen van. Nedeaêand;
StiLLeggen van de keancerdnaëe» en buoom
opwekken mei qa» ot ko1..en. Leve!1.t aLleen aL
in 1988 een uoosdeeë van «ucm I- 50 m.Uj.
gulden op.

[en nieuwe inspraakronde

Door de felle kritiek op de TOR-nota heeft
Nijpels moeten besluiten tot het schrijven
van een nieuwe nota. Ook kondigt hij
overleg met de betrokkenen aan, o,a, met
milieuorganisaties.

Dreigbrief

In het streekplan van de provincie
Groningen worden proefboringen en opslag
van kernafval verboden. In oktober 1987
heeft Nijpels echter een brief geschreven
aan die provincie, waarin hij dreigt met
een "aanwijzing". Dat betekent dat de
minister de bepalingen van het streekplan
van tafel wil vegen. Nijpels wil wel
"inspraak", als de resultaten daarvan maar
in zijn beleid passen. Mochten de
zoutkoepelgemeenten er anders over denken
dan de minister, dan zal hij zich daar
niet aan storen.

Zoutkoepeloverleg

Intussen is er een zoutkoepeloverleg van
start gegaan. Het bestaat uit lokale
groepen, de Milieufederatie Groningen en
de Milieuraad Drenthe. Het
zoutkoepeloverleg heeft uitgesproken niet
over de nieuwe TOR-nota te willen
overleggen zolang de dreigbrief van
Nijpels op tafel ligt.

Chemisch afval

Hoewel de diskussie over opslag tot nu toe
vooral gaat over atoomafval, moeten we het
chemisch afval niet vergeten.

VoLgen/.> een nota van. Ni.jpe1.b van. oktotelt
1987 zaL €Jl. in het jaalt 2000 minbienl>
150000 kutieke meden. cnemüch. atva1.
opgetoltgen moeten toonden; De uoonkeua van
de minüte/l. gaat ui..t naaa opbLag in zout.
fl.idden .in. dit jaaA zal.. h.i.j te.t>ü.t>ben ot e/l.
voldoende dsaaquêak: .ib VOO/l. die opdag.
P/l.oettO/l.ingen VOO/l. chemüch. atvaL-op.t>l..ag
zijn eendea gebuand dan. die naaa
atoomatool...

P/l.oetboringen voor chemisch afval-opslag
zijn al eerder gepland dan die voor opslag
van atoomafval. Misschien al eind van dit
jaar. Bovendien gaat het bij chemisch
afval om grotere hoeveelheden dan bij
atoomafval. Te verwachten valt dat er
vooral veel druk uitgeoefend zal gaan
worden op de zoutkoepelgemeenten om
opslag van chemisch afval toe te staan •••

Manifestatie in Gasselte

AFVAL IN ZOUT ••••• FOUT! is het motto
van de manifestatie in Gasselte op 23
april, twee jaar na Tsjernobyl.
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BOVENGRONDSE VESTING
Opslag van atoomafval onder de grolld be
tekent: een zeer zwaar bewaakte vesting
bovengronds, over duizenden jaren. Het
lamle I i jke karakter van de streek waar
de zou tkoepels liggen die" in de prij zen
vallen" I iggen, zal totaal veranderen:
mi ti t a i ri sering tot ver bui ten de direc
te omgev i.ng. Aan toerisme behoef t dan
n i e t mee r. gedach t te worden.
lia t bI ijkt uit een studie van do onder
nemi.ng Van Hattum en Blankevoort., één
van de 20 deelstudies van de OrLA. In de
studie wordt uitgerekend dat voor opslag
van atoomafval onder de grond in een
zoutkoepel, boven de grond een terrein
van 40 hec tare nodig i5* Oe schachten
(de toegangen naar de opslagruimten in
de zoutkoepels) en de daarbij behorende
hedri j fsgebouwen wordan bi j voorkeur bo
ven het centrum van de koepel geplaatst.
~aar het opslagterrein moeten goede weg
en spoorwegvoorzieningen komen. Er zul
len hiervoor spec i aa 1 spoorwegen aange
legd moeten worden. Afvaltransporten
kunnen het met één o( meerdere hekken
omheinde bedrijfsterrein bereiken via
een sluis op de plaats waar de "portier"
Z1 t, met z'n e Lectronische beveiligings-

* 35 VOETBALVELDEN GROOT

OVERGENOMEN UIT DE FRIESE NIEUWSBRIEf
"DE NUCLEAIRE DISSONANT"

LET OP LET OP LET OP

HET ZOUTKOEPELOVERLEG OP MAANDAG
22 fEB IN ASSEN. IS VERSCHOVEN
NAAR MAANDAG 29 FEB. 20.00 UUR
MILIEURAAD DRENTHE ASSEN.

1. a
P/.tffOCf\ATlE15

OE HEEltSCHArr!j
VAN HtJKAPlTAAL
EN PLUTONIUMCMTlE

IS HETZELFDE
/'MAKQ4N~

ZOUTOPSLAG
Aparte aandacht verdient de loods voor
de tijdelijke opslag van zout. runners,
er wordt bij de aanleg van de mijn zout
ui.t de koepel weggehaald. Daarna gaat
het atoomafval de mijn in. Omdat dit
atoomafval niet de hele mijn vult, moet
een deel van he t zout, er naderhand weer
in (wa t er met de rest van het zout ge
beurt, is onbekend). In de nota staat
vermeld hoeveel zout er in de loods op
geslagen moet worden om later als na
vulmateriaal te kunnen dienen. Het gaat
om 322.650 kubi.eke meter. Dit is een
volume van zes voetbalvelden op een rij.
met een hoogte van tien meter. Het
wordt een loods van 600 meter lang, 50
meter breed en tien meter hoog. liet be
drijfsterrein wordt van de buitenwereld
afgeschremd door een omheining die 's
nach t s verlicht wordt. Dit in het kader
van de "doelmatige terreillbewaking". Er
komen kamera's die kunnen waarnemen wat
er buiten de hekken gebeurt, terwij I er
langs de omheining wacht gelopen wordt.
Opslag van atoomafval ol~er de grond
betekent der.hal.ve een vestiging boven
de grond. Geen prettig vooruitzicht voor
de mensen di e er wone n , tot in de zeer
verre omgeving.



Gorleben.

Op 18 september 1986 is begonnen met het aanleggen van de
eerste schacht in de zoutkoepel te Gorleben. Al vanaf 1979
vindt daar onderzoek plaats voor opslag van atoomafval. De
aanleg van de schacht gaat niet eenvoudig. Grondwater
staat in verbinding met het zout. Jaarlijks lost zo'n
100000 m3 zout in het grondwater op. Men wil voorkomen dat
bij het aanleggen van de schacht grondwater in de schacht
kan lopen en zo nog meer zout kan doen oplossen. Daartoe
heeft men de volgende methode bedacht.
Op 25 oktober is begonnen met de bevriezing van de
omgeving waar de schacht aangelegd moet worden. Daartoe
waren in een omtrek van 18 meter om de geplande schacht in
het totaal 43 boorgaten gemaakt tot 264 meter diep, dwz.
13 m. in het zout. De boorgaten vormen een kring. Er wordt
een koelvloeistof (glykol) in de boorgaten gepompt. Koel
machines met een kapaciteit van zo'n 40.000 koelkasten
zorgen er voor dat de vloeistof een temperatuur onder het
vriespunt houdt. Zo wordt bereikt dat de zaak bevriest en
het grondwater niet meer in de zoutkoepel kan stromen op
de plaats waar de schacht komt. In de schacht zal tot op
70 m. in het zout een waterdichte laag worden aangebracht.
Zo hoopt men te bereiken dat er geen water in de schacht
stroomt als binnenkort de koeling wordt uitgezet. Twee
jaar later zal alles weer ontdooid zijn. Men hoopt binnen
kort ook te gaan beginnen met de aanleg van schacht 2. Er
zijn al 48 boorgaten gemaakt en gevuld met koelvloeistof.
De schachten worden zo'n 900 m. diep. De boormaatschappij
hoopt dat de schachtèn in 1989 klaar zijn. Tot dan is
Gorleben dus een soort reuachtige koelkast.
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Het aanleggen van de schachten kost 160 milj. gulden. Dit
komt het bedrag van 200 milj. gulden dat voor ander onder
zoek (proefboringen) is uitgegeven. De totale kosten, met
inbegrip van het aanleggen van een mijn worden op 2,8 ,.-----------------,
miljard geschat. Daar zitten dan niet bij de 300 milj.
gulden die tot nu toe door de overheid via de PTB zijn
ui tgegeven. I :.~···-:""'..,.~~"""":_'...r~:'_~~.L,-'1 ...r...,...l~;.,-~1

...

(bronnen: Atomwirtschaft, dec.'85 en okt.'86;
Hannoversche Allgemeine Zeiting 29-11-'85;
Elbe-Jeetzel Zeitung 15-2-'86.)
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Alhoewel je in elk aarderijkskundeboek leest dat een
gebied als Noord-Nederland, met veel dikke afzettings
gesteentelagen geologisch stabiel moet zijn, is het dit
allerminst. Het bewijs wordt gevormd door de zoutkoepels
en de recente aardbevingen. Zoutkoepels ontstaan op zwakke
plekken in de- ondergrond, b.v. op een kruising van
breuken. De aardbevingen van Assen (1986) en Hooghalen-
Norg (1987) vinden plaats langs breuken in de ondergrond,
die rechtstreeks tot in de zoutkoepels lopen. De breuk
Assen loopt aan de noordkant van de zoutkoepel Drouwen. De
breuk Hooghalen loopt tot in de zoutkoepel van Hooghalen.
De diepte Waarop de twee bevingen hebben plaatsgevonden is
de diepte van de gasbel van Slochteren. Deze Slochteren
laagzit ook onder de koepel Gasselte-Drouwen.

De zoutkoepels zijn .soms 3 tot 4 km. hoog. Die van
Gasselte/Drouwen zit tot 121 meter onder het aardopper
vlak, zodat het diepe grondwater er bij kan en dat gebeurt
dus ook. In Nw. Mexico USA loopt op het ogenblik een
zoutmijn voor kernafvaldumping vol water.

Er is op het ogenblik een gevecht tussen multinationals om
zo'n zoutkoepel in bezit te kunnen nemen. Shell, Akzo,
Gasunie/NAM en de rijksoverheid doen daaraan mee. Ieder
wil zijn eigen vlag op de zoutberg plaatsen. Men wil er
iets uithalen (bv. zout of magnesium), of men wil er iets
instoppen (bv.kernafval of chemisch afval). Deze diepe
ondergrond wordt eigenlijk niet beschermd door een wet. De
oudste wet van Nederland is de mijnwet van 1810 en die
gaat alleen over er iets uithalen en niet over iets in de
bodem stoppen.

Bij de aanleg van mijnen in zoutkoepels is veel water uit
het Ijsselmeer (Rijn) nodig; dit moet over heel Groningen
en Drenthev~rYoerd worden (door kanalen). Dit water is
sterk vervuild door chemisch afval uit Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland (denk aan Sandoz-rampen). Ook
vraag je je af in hoeverre b.v. een Rijks Geologische
Dienst en Universiteiten van Groningen, Utrecht en Delft
nog eerlijk en onafhankelijk werk kunnen leveren nu ze
allen (althans betrokken afdelingen) meewerken aan rappor
ten, waarin zij Nijpels positief adviseren over de boven
genoemde opslag. De belangrijkste rapporten van NAM en
Gasunie zijn bovendien nog steeds geheim.
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*.....bij het schandaal over kernafval in MOL zo'n
26 milj •. mark aan smeergeld is betaald.

*.....niemand in MOL meer wist wie wat deed, iedereen
in en uit liep, en er geen controle was.
geen mens wist, wat voor troep er stond, waar
het vandaan kwam en waar het naar toe moest.

*.....er in Duitsland, volgens de officiele metingen,
een atoomafvalberg van meer dan 40.000 m3
groot is.

*.....radioaktiefafval vermengd wordt met chemisch
afval.

*.....zonder dat gemeenten er iets van weten, er
regelmatig radioaktief afval over de weg wordt
vervoerd.

*.....het Nederlands onderzoek naar opberging van
radioaktief afval 27 milj. gulden kost
(alleen het onderzoek al).

*...~.Nederland in internationaal verband op het
ogenblik onderzoekt of opslag in diepe
gedeeltes van de oceaan mogelijk is.

*.....in Amerika hoog radioaktief afval, door
verschuiving van de norm, nu la,g radioaktief
heet en dus makkelijk "opgelost' kan worden.

*.....proefboringen nu anders heten, n.l
"verkennend onderzoek"

••••••MEN KAN ALLE MENSEN SOMS, SOMMIGE MENSEN ALTIJD
MAAR NOOIT ALLE MENSEN ALTIJD BEDRIEGEN••• !

(A. Lincoln)
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Kontaktadressen van A K B groepen in
Drenthe en Groningen.

BORGER:

GIETEN:

GASSELTE:

ROLDE:

EEXT:

ANLOO:

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE wed groep

ASSEN:
Hilieuraad Drenthe

GRONINGEN:
Milieufederatie Groningen

. DELFZIJL:
Platform Eemsmond

ONSTIYEDDE:

NORG:

Norger energiekomite

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


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

