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ATOOMALARM april 1980
Beste mensen

Hier is dan Atoomalarm no. 2.
Op nummer êén hebben we ver
schillende reakties gehad. De
kritiek betrof o.a. dat we ons
moeilijk onafhankelijk konden
noemen, als de hele redaktie
uit tegenstanders van kerne
nergie bestaat (dat hebben we
dan ook weggelaten) 1 dat de
lay-out te druk waS1 dat we
geen kringlooppapier gebruik
ten en dat foto's niet geras
terd waren. Natuurlijk leggen
we al deze kritiek niet naast
ons neer. Sommige dingen zijn
met ingang van dit nummer al
veranderd, andere zaken zullen
in de toekomst nog veranderen.

Een punt van kritiek dat we
nogal eens te horen hebben ge
kregen, is dat we ook voor
standers van kernenergie in
het blad aan het woord willen
laten. De reden voor deze kri
tiek is het feit dat de voor
standers al veel meer mogelijk
heden hebben om hun mening
kenbaar te maken dan de tegen
standers van kernenergie. Dat
is natuurlijk waar, maar als I
er voorstanders van kernener- ,
gie reageren op artikelen in I
Atoomalarm dan worden deze re
akties geplaatst. Daarbij moet'
wel aangetekend worden dat wij
als redaktie tegen kernenergie
zijn en zeker geen voorstan
ders uit zullen nodigen een
stuk te schrijven. Wel is het
zoveel mogelijk de bedoeling
reakties te voorzien van een
redaktioneel kommentaar.

Voor een te veel aan arti
kelen pro kernenergie hoeven
we niet bang te zijn, als de
Alarmgroepen Atoomplannen en
andere tegenstanders van
kernenergie regelmatig artike
len insturen over wat zij doen
en menen. Dus: klim eens in de
pen, schrijf wat over de iso
latieplannen van een gemeente,
programma's OP radio en TV o
ver kernenergie. U kunt
er in 1eaer geval mede voor
zorgen dat er op 1 juni een
dikke Atoomalarm uitkomt, waar
instaat wat U wil.
Deze artikelen, brieven, reak
ties en andere kopij voor A
toomalarm 3 moet uiterlijk 1
mei bij ons zijn. Bij een te
veel vindt selektie alleen
plaats naar datum van binnen
komst. Het redaktieadres is:
W.A. Scholtenstr. lla te Gro
ningen.
Voor de inhoud van een niet
redaktioneel artikel is de
schrijver verantwoordelijk.
Deze moet dan ook met naam en
adres bij ons bekend zijn. De
schrijver kan ook een sugges
tie doen voor de kop, de tus
senkoppen en illustraties.

AGENDA
do. 17 apl'il.. 20.30 u
CJMV-gebouw, Spilsluizen 9,
Groningen. Ir. THEO POTMA
spreekt in het kader van een
avond van de Milieufederatie
Groningen over grootschalige
versus kleinschalige elektri
citeitsopwekking en de maat
schappelijke konsekwenties
van beide.

Ba. 26 apl'i I:
GEEN KERNENERGIE IN NEDERLAND,
STOP BORSSELE,
GROTE DEMONSTRATIE IN MIDDEL
BURG,
Organisatie: Landelijk Energie
komitee en Energiekomitee Zee
land.
komt: al.l.en••• kamt al.l.en••• komt al.l.en

Ba. 24 mei
KERNENERGIE NEE, GEEN ATOOMAI-'··
VAL IN ZEE
Demonstratie in IJMUIDEN ge
richt tegen het jaarlijkse
storten van radioaktief afval
in de Atlantische Oceaan. De
demonstratie wordt georgani
seerd door het samenwerkings
verband 'Geen atoomafval in
zee' te Haarlem en wordt ge
houden in het kader van de in
ternationale Pinksterakties
tegen atoomenergie (vorig jaar
o.a. in Gasselte).

Heeft: :: iet:s Vaal' de agenda van de
vol.gende At:oomaLarm (VOOI' juni of
ju ti ï, schl'ijf of bil t de roedak.t:ie
dan even l1ó6l' 20 mei.
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VERSLAG VAN
D.E AKTIE BIJ

DE KERNCENTRALE
BORSSELE

ALLARD TEN DAM

ATOOMENERGIE
MET ALLE
GEWELD

Zondagochtend, 16 maart, om 5
uur, blokkeren 225 mensen alle
toegangspoorten tot de kernce~

trale Borssele. Doel van de
geweldloze aksie, georgani 
seerd door Breek Atoomketen
Nederland (BAN) i.s.m. Energie
Komitee Zeeland (EKZ), is stir
legging van de kerncentrale.
Niemand mag erin, de arbeiders
mogen er well uit.
De mensen ketenen zich vast I
aan de poorten. Spandoeken. wor-!
den opgehangen en mensen slaan ,
aan het verven. Op de verkeers-j
borden, betonnen huisjes, koel-'
wateruitlaat verschijnen geel-

~~::~e~: ;~i~:k:;~~:ii:;:;,l
weet je ". We oefenen bij ons I
hek in het in elkaar haken op .
de grond en hoe je je moet be- '
schermen tegen klappen (hoewel
we die niet verwachten. De
zachte ontruimingen van Almelo
hebben we nog in ons hoofd). I
Als iemand vindt dat er iets .
besproken moet worden, roept :
hij/zij alle mensen van de I
poort bij elkaar. Er zijn geen'
leiders. Iedereen draagt ver- I
antwoording. I
Als poortgroep zijn we de dag I

ervoor al bij elkaar gekomen
en hebben we het hele aksie
plan doorgesproken, ervarin
gen uitgewisseld, houding t.o.
v. politie, pers e.d. afgespr~1
ken. Verder een rollenspel ge
daan voor het geval de politie
ons opwacht. Alle mensen uit
een stad blijven bij elkaar,
zodat je tenminste een paar
mensen wel kent waarop je kunt
terugvallen. En dat blijkt erg
belangrijk; dat je als groep
optreedt.Doordat je elkaar be
ter kent, sta je ook sterker.
Vanaf het begin van de aksie
wemelt het van de persmensen
en later op de dag komen daar
nog eens een duizend nieuwsgie-,
rigen uit de omgeving bij. I
Veel positieve reaksies, zowel
met het woord als met de daad:
voor de nacht krijgen we gra
tis stro (tegen de kou), 200
frikandellen en nassiballen
(aiai, al die vegetari~rs) ,
koffie, erwten- en tomatensoep
Ondertussen veel gesprekken

met nieuwsgierigen, maar doen
we ook veel spelletjes,zingen
liedjes en maken muziek.
Om 2 uur 's middags lijkt het
eropdat de Mobiele Eenheid zal
overgaan tot ontruiming. Een
helikopter komt voor de tweede
keer aanvliegen, blijft met
oorverdovend lawaai op enkele
meters hoogte boven ons hangen
en scheert over onze hoofden
weg. Op datzelfde moment vindt
- onder bescherming van de ME
aan de achterkant van de cen
trale een ploegwisseling
plaats door met ladders over
de hekken te klimmen. Door de
aanwezigheid van zoveel pers
en nieuwsgierigen durft de ME
nog niet over tegaan tot ont
ruiming en hoopt dat de nacht
ons zal "uitvriezen".
Per poort wordt er weer over
legd en wordt besloten de ak
sie voort te zetten, ondanks
de ploegwisseling. Veel mensen
moeten echter naar huis; een
125 tal blijven over. Inmid
dels i~ bij veel poorten land
bouwplestik aangebracht als
beschutting tegen de wind. Er
wordt hout gesprokkeld op het
strand en daarmee worden 's
avonds grote vuren ontstoken.
Niemand verwacht vannacht nog
ontruiming en velen gaan dan
ook slapen. om het uur is er
een koeriersvergadering waar
de stand van zaken wordt be
keken, maar er valt weinig te
melden. Dan om kwart over 12
middernacht is overal de roep
te horen "ME! ME !" Binnen
een mum is iedereen wakker,
ruimen we spulletjes en tassen
op, brengen die naar een busje
en rijden dat weg. Wij blijven
achter. Dan draaien de wagens
1n de donkerte de weg langs de
centrale op. We haken ons in
en gaan zingen "Nee, nee,
Borssele gaat niet door; ja,
daar zorgen wij wel voor; want
we willen blijven leven;
Borssele gaat niet door.
(wijs: We shal! not be moved)
"Demonstranten verwijder U, of
wij gebruiken geweld !",snerpt
door de luidspreker. Overal ge
traliede blauwe wagens, schij~

werpers door de nacht, blaffen-

de honden. Vanaf het hek van
de centrale, over de weg tot
aan de top van de dijk staan
2 linies van elk 40 blauwe
pakken met schild, witte helm
met vizier, wapenstok.
Wat er in die 2 uur daarna ge
beurt valt moeilijk voor te
stellen voor mensen die er
niet bij zijn geweest. Ik heb
het gevoel dat ik het ook niet
goed kan weergeven; het was
ontzettend eng.
De ME begint direkt erop los
te slaan en te prikken met de
wapenstok op de zittende (in
elkaar gehaakte) demonstranten
Mensen worden aan haren wegge
sleurd over de grond, getrapt
en door honden gebeten.
"ME, OPDRIJVEN !" Heftige cha~

ges volgen, mensen struikelen
en worden geslagen door ME'ers
die links en rechts in het do~

le slaan. "Dit zijn geen men
sen meer, maar robots :", de
angstkreet dreunt na in m'n
hoofd. "Honden zijn er om de
demonstranten te bijten :".
7 mensen worden gebeten in be
nen en billen. Mensen vluchten
in paniek. Poort voor poort
wordt "schoongeveegd". De men
sen die met kettingen vast zit
ten worden (na met de slijp
schijf van de brandweer te
zijn losgemaakt)gearresteerd,
de anderen worden vooruit ge
dreven. Een 20tal mensen lopen
ingehaakt enkele meters voor
het ME-kordon uit, waarbij we
proberen de ME'ers tot rede te
brengen. We blijven geweldloos.
We weten ze een beetje in toom
te houden, maar al snel volgen
de kommandoos "Stokken in prik
houding, voorwaarts, prikken :.
Toch blijven we ingehaakt ach
teruit lopen. Nadat het laat
ste hek "ontzet" is, wordt het
nog dreigender. Schijnwerpers
op ons gericht, we zien niets,
alleen de kontouren van de ME
voor ons. Dan "O.K. jongens,
en nu zullen we eens zien hoe
hard ze achteruit kunnen lopen
LOOPPAS :" We worden uitelkaar
geslagen, paniek, vluchtende,
huilende mensen. We hergroepe-
ren ons en vormen weer een li
nie. Hand in hand lopen we in
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GEEN MENSEN

looppas - voor de ME die kon
stant prikt - achteruit. Daar
mee weten we de ergste paniek
(en klappén) op te vanqen.
Dan is het voorbij, zijn we
van het terrein gezet en
breekt de spanning. Veel men
sen huilen, iedereen reageert
goed op elkaar, vangt elkaar
op. Diezelfde nacht, het is
3 uur geworden, worden we met
busjes naar verschillende
slaapadressen gebracht die in
allerijl georganiseerd zijn.
Bij bet huis waar onze groep
komt worden we ontvangen met
tbee, heel rustig. Daar ligt
ook een groot deel van de ba
gage. Hondsmoe vallen We in
slaap. 1 mensen zijn rta&; het
ziekenhuis in Kiddèlburg ge
gaaft voor ~handeling van op
gelopen hondebeten. Bij een
achtste is de ertkel behoorlijk
in elkaar geslagen, en hij kan
voorlopig niet lopen. De 29
gearresteerden worden overge
bracht naar het - speciaal
daarvoor heropende - huis van
bewaring in Middelburg. Er
worden direkt fotoos en vinger
afdrukken genomen (hetgeen
niet mag), ze worden direkt 'I
verhoord (hetgeen ook niet mag)
krijgen geen matras en deken.

I
I

Maandagochtend horen we op de
radio PvdA-gedeputeerde Don,
voorzitter van het PZEM-be
stuur, die verklaart dat hij
niets afweet van eventueel
geweld. En mocht er misschien
iemand door een hond gebeten
zijn, tja "wie zijn billen
brandt, moet op de blaren zit
ten•••••• ". Hetzelfde woede
en onmacht gevoel van gister
nacht komt weer naar boven.
Hoe durft hij dat te beweren ?
De pers werd tijdens de ontru~

ming geweerd, mocht er niet
bijkomen en degenen die toch
door wisten te dringen, werden
bedreigd. De ME wilde geen ge
tuigen hebben, die vast zouden
kunnen leggen (hetgeen nu dus
wel gebeurd is) op welke hard
handige wijze de blokkade opge
ruimd zou worden.
Maandagmiddag zijn er nog veel
mensen in Middelburg. Op het
aksiehuis staat de telefoon
roodgloeiend. Vooral pers die
interviews willen, maar ook
solidariteitsverklaringen stro
men binnen. Aanklachten worden
verzameld tegen het politieop
treden, bagage wordt uitge
zocht, mensen gaan naar het
huis van bewaring om de gevan
genen op te wachten (die wor
den pas aan het eind van de
middag vrijgelaten) en in de
stad worden stensils uitge
deeld over het groffe politie-
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geweld. Nadat ook de laatste
mensen zijn vrijgelaten en de
drukbezochte perskonferensie
achter de rug is, stappen we
iri de trein huiswaarts. Ik
voel mezelf niet denderend,
maar de onderlinge sfeer bin
nen de groep is prima. Bekaf
om middernacht weer terug in
Groningen.
Nu is het vrijdag: de beelden
spoken door m'n hoofd en be
heersen m'n denken. Tot wei
nig in staat, en datzelfde ge
voel hebben m'n vrienden en
vriendinnen ook. Barssele.

ONTOELAATBAAR
Nog even wat afstandelijke na
praat. CDA-kamerlid Van Houwe
lingen verklaarde dat onze ak
sie ontoelaatbaar is, omdat wij
daarmee de veiligheid en het
kontinue doorwerken van de
kerncentrale in gevaar brach
ten.
Terwijl een kerncentrale met
al haar risikoos en gevaren
voor de bevolking mag door
draaien; terwijl er in het
geheim tussen de PZEM en de
COGEMA kontrakten worden afge
sloten over het afval; terwijl
de zgn. Kompaktlagerung van be
straalde splijtstofelementen
in Barssele dreigt; terwijl
Van Aardenne zegt dat de proef-I
boringen in de Noordzee door
gang moeten vinden (daar is er I
tenminste geen lastige bevol
king die zich er tegen verzet)
;terwijl de UC volgend jaar
haar eerste tonnen verrijkt
uranium gaat leveren aan Bra
zilië •••••• TERWIJL dat alle
maal doorgang vindt, wordt on
ze aksie als ontoelaatbaar be
stempeld.
Bovendien brengen wij de vei
ligheid niet in gevaar , maar
willen we juist een einde ma
ken aan het gevaar door de
centrale te sluiten. Daartoe
hebben we arbeiders de gelege~

heid gegeven om eruit te gaan
(en er geen nieuwe voor in de
plaats laten komen). Dat is
tegengehouden door de PZEM. De
arbeiders moesten daardoor
overwerken en zeker in zo'n
gevaarlijk, radioaktief, be
drijf is dit onverantwoord.
Dat is sollen met de veilig
heid en de verantwoording daar
over draagt de direksie. Ook
hier blijkt dat bedrijfsekono
mische belangen zwaarder wegen
dan de veiligheid van de arbe~

ders en de omgeving.
Het keiharde politieoptreden,
het tijdens de ontruiming we
ren van de pers, het overbren
gen van de arrestanten naar
een huis van bewaring i.p.v.
een politieburo, het feit dat
de hoofdofficier van justitie

en de burgemeester van Borsse
Ie het gewelddadig optreden
ontkennen en weigeren een on
derzoek in te stellen naar het
politieoptreden~ dit is een
kleine voorproef waar de ato~

staat toe zal leiden:
Vreedzaam gebruik van kernener
gie bestaat niet. Alleen WREED
zaam gebruik.
Als het de opzet van de staat
is geweest om ons af te schrik
ken door hard politieoptreden,
dan hebben ze onze reaksie ver
keerd ingeschat. Het sterkt
mij in ieder geval in m'n ge
voel dat ik met goede dingen
bezig ben en dat ik door zal
gaan.

Allard ten Dam

Rot, maar wear. Geld hebben we
hard nodig (de Borssele-aksie
heeft duizenden guldens gekosÛ
Stort geld op giro 4187892 l.
n.v. B. Tur1n, ~sterdam.

KONTAKTADRSS : Peter Paul
Kooyman, V.Hereweg 41, Gronin
gen, tel. 050- 254242

UITGAVELIJST
STROHALM
Aktie Strohalm heeft een komple
te lijst samengesteld van alle
publikaties die zij verspreid~

o.a. op het gebied van milieu
en kernenergie. Deze uitgave
lijst bevat ook een beschrij
ving van het materiaal en is
te bestellen door fl,- over te
maken op giro 355925 van Aktie
Strohalm, Oude Gracht 42 te u
trecht o.v.v. 'uitgavelijst
1980'.



ZWITTINK

het voorkomen alsof het C.p.A.
v66r kernenergie en kern-

Op.5 maart j.l. hield de I~~ AG'e.D.U., de christen-demo- " ...'
cratische partij van West- • .'
DuItsland, een speciaal con- ..' '..
gres over de buitenlandse tSo · ..
politiek. Verschillende ~. . R
chr1steiIjke politici uit
allerlei landen spraken daar.' . .
Zo ook Van Agt. Van Agt sprak' OENE
als C.D.A.-~liticus. Hi1 deed ~~~~~~~~~~~~~•.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IKERNENERGIE\-
KERNWAPENS

ONONTKOOMBAAR
De onrust rond de Perzische
Golf kan, behalve onze veilig
heid, ook onze ekonomie beln
vloeden, via de olievoorzie
ning. Na aldus bij het onder
werp energievoorziening te
zijn beland, zegt VanAgt let
terlijk het volgende daarover:
"Onze eerste taak is om de
beschikbare hoeveelheid ener
gie zo efficiênt mogelijk te
gebruiken. In de tweede plaats
moeten we serieus zoeken naar
nieuwe vormen van energie en
nieuwe energiebronnen. In veel
Westerse landen is er een
sterk -of in ieder geval ge
ruchtmakend- verzet tegen het
vreedzaam gebruik van kern
energie. Tegen deze achter
grond wil ik mijn ogen niet
sluiten voor een aantal pro
blemen die opgelost moeten

terughoudend opstellen

schept tenminste een stuk
duidelijkheid.

KERNWAPENS OP ZEE
Van Agt begint met te stel
len dat het vrije Europa
aantrekkelijk is voor de
mensen die er in leven en
dat de rest van de wereld
veel zal verliezen als
Europa niet meer vrij zal
zijn. Vandaar dat wij er
voor moeten zorgen Europa
vrij te houden, o.a. door
een band met de Verenigde
Staten en Canada in de NAVO.
De onrust in het gebied van
de Perzische Golf kan ook
onze veiligheid belnvloeden.
De recente gebeurtenissen
hebben volgens Van Agt aan
getoond dat de"weg naar de
ontspanning bezaaid is met
obstakels en ons zelfs bloot
kan stellen aan de risico's
van een hinderlaag~ Van Agt
zegt v60r ontwapeningsonder
handelingen te zijn, omdat
bewapening allêên de veilig
heid niet garandeerde Even
later beweert hij dat de be
slissing van de regering, om
kernwapens in Europa te
plaatsen vergemakkelijkt kan
worden door het vooruitzicht
dat ze vanuit zee gelanceerd
kunnen worden. Van Agt is dus

vOOr uitbreiding van het kern- I
wapenarsenaal, Zolang daar I
maar ontwapeningsonderhandel
lingen tegenover staan. Of
daar iets uit komt doet er ,
wat hem betreft niet toe. I

I
I
I

I
i
I

I

I

worden, inclusief het probleem
van de afvalverwijdering.
Ook verwacht ik niet dat een
altijd groeiend aantal kern
centrales de enige remedie is
tegen de energiecrisis. Maar
ik denk dat kerncentrales
noodzakelijk, ja zelfs onont
koombaar zijn. Deze hebben we
nodig om de wielen van Euro
pa's economie draaiende te
houden. We hebben ze nodig om
voorkomen dat de onwikkelings
landen verder in de hoek ge
dreven worden. We hebben ze
nodig'om ons te beschermen
tegen bedreiging en chantage.
Inderdaad, ik zou bereid zijn
om een stelling aan de deur
van het "Konrad-Adenauer-huis"
te spijkeren. Deze stelling
luidt: zich voorstander ver
klaren van een vrij Europa
en van betekenisvolle hulp aan
de Derde Wereld is onverenig
baar met het verwerpen van
het vreedzaam gebruik van
kernenergie.
Maar zoals ik even terug zei,

zelfs mêt kernenergiecentrales
hebben wij veel belang bij
een ononderbroken stroom fos
siele energie. Als deze stroom
gestopt of bedreigd zou worden
zou het vrije Europa oog in
oog staan met zijn ondergang".

KERNLIJN _ KERNLIJN KERNLIJN----
winsclwtel" ;".",rant, 25 februari liJ89

De AtoomAlarmgroep Borger-Gas
selte heeft de vaste kamer kom
missie voor kernenergie van de
TWeede Kamer laten weten niet
te zullen deelnemen aan de
brede maatschappelijke diskus
sie over invoering van kerne
nergie. Dit, omdat de diskus
sie louter technisch dreigt te
worden, waarbij de angstgevoe
lens van de overgrote meerder
heid van de bevolking niet
meetellen.

In 1979 zijn er 32 gevallen ge-I
weest waarin er sprake was van I'

een mogelijke voorloper van
een kernsmeltingsongeval. Dit I
~egt Buchanan, de manager van 'I!

het Nuclear Safety Information
Centre van het Oak Ridge Natio
nal Laboratory in de V.S. Vol- .
gens Buchanan zijn 2~OO voor- I
vallen in Amerikaanse kerncen
trales onderZOCht, hetgeen on
geveer de helft is van het ge
schatte aantal voorvallen.

De .aktiegroep 'Stop Doodewaard"
eist sluiting van de kerncen
trale te Ooodewaard. Verplich
tingen uit het Euratom-verdrag
zijn het in het leven roepen
van hulporganisaties voor als
er een kernongeval gebeurt en
het geven van onderwijs en op
voeding aan de bevolking. Vol
gens de aktiegroep voldoet de
centrale niet aan deze ver
plichtingen en dient dan ook
onmiddelijk gesloten te worden.
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STRALEN UIT HET OOSTEN

JAN BRINKS

KERNENERGIE IN
DUITSlAND

VERTRAGING
In West-Dui tsland is, net als
i n vele ander e landen , he t
kernenerqleprogramma aanzien
lij k ver t r aagd . Vnl . komt dit
door tegenstand va nui t de be
volking . Maar van een .voorlo
pige bouwstop voor kerncentra
les (moratorium) , zoals 1n
Nederland, ls 1n West-Duits
land geen sprake . De bondsre
gering o.l.v . Helmut Schmidt
staat een 'beperkte' uitbouw
van kernenergie voor. Overheid
en industrie s t r even ernaar de
gehele splljtstofcyclus (1 )
(van uraniumerts tot afvalop
s l ag ) 1n eigen land te hebben.
Alleen het uranium moet inge
voerd worden.
ait grote probleem bij de toe
pa••ing van kernenergie 1. dat
van het radio-actief afval. In
dit verband ls ae Duits. term
'Entsorgunq' (2) van belang _
'Entsorgung' houdt in ; de op
werking van uitgewerkte splijt
stofstaven (scheiding van ura
nium, plutonium en radio-ac
tief afval) in een opwerkings
fabriek ; het fabriceren van
nieuwe splijtstof 1n een
•plijtstofstavenfabrlek ; het
tijdeli jk bevaren 1n tuaaenop
alagplaatsen en daarna ' i npak 
ken' van hoogradio-actief at-
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val ; tenslotte het op s l a an va n
het afval i n een zoutkoepel (
zgn . schadeloze en geordende
verwijdering van radio-actief
afval ). - voorwaar de
In de Duitse atoomwetgeving
kwam in 1976 de bepaling dat
'toereikende Entsorgung ' een
voorwaarde is bij het verlenen
van ve r gunni ngen voor kerncen
trales. Dit was bedoeld om die
t Ent s or gung ' te bespoedigen.
De Bondsregering wilde de
I Entsorgung' op één plaats en
deze bestemmen voor al hun op
werking en al hun afval. Deze
plaats werd Gerleben (Neder
saksen, aan de Oostduitse
grens) •
Vervolgens richtte de Duitse
energie-industrie de DWK op
(Deutsche Gesellschaft für
Wiederaufarbeitung von Kern
brennstoffen) •
Echter, door voor de industrie
en de overheid tegenvallende
ontwikkelingen en sterk verzet,
blijkt een dergelijk groot
'Ent8orqungspark' politiek
niet haalbaar. Bovendien kan de
eindopslagplaata (zoutkoepels)
bij Gorleben op zijn vroegst
pao in 1990 klaar zijn. Dit
heeft een tweetal problemen
tot gevolg;

- Er is een snelqroaiende hoe
veelheid radio-actlef afval

(uitgewerkte splijtstofele
menten ) d ie men niet kwijt
kan.

- Het verlenen van vergunni n
gen voor nieuwe kerncentra
les komt 1n gevaar .

Deze problemen zijn door de
Duitse overheid als volgt'0p
gelost' :
- Gedeelteli jk gaan de Duitse

brandstofstaven nu nog naar de
opwerkinqsfabriek in het Eran
oe La Hague. In het jaar I lil
houdt dit echter op . In het
najaar van 1979 zij n bondskan
seller Schmidt en de minister
presidenten van de deelataten
overeengekomen om, over West
Duitsland verspreid, een aan
tal kleinere opwerkingsfabrie
ken te bouwen. Dit 1n plaats
van 66n grote in Gorleben .
Aangezien deze opwerkingsfa
brieken nog lang ni e t gereed
zijn, hebben zij ook besloten
om enkele grote tusaenopslaq
plaatsen voor uitgewerkte,
hooqrad1o-aetieve splijtstof
staven te boUWen . E6n hiervan
komt in Ahaus . Echter ook deze
tussenopslagplaats in Ahaus
komt door tegenstand van 4e
bevolking later gereed dan ge
pland was. Vele kerncentrale•
zullen nu, net als Boraa.le,
overgaan tot kaapaktopolag bij
de centrale zelf . Uit het feit



dat door deze decentralisatie
er straks transporten met hoog
radio-acti.f materiaal kris
kras door heel de Bondsrepu
bliek zullen plaatsvinden,
blijkt wel dat dlt alles een
noodsprong van de overheid en
de industrie la .

- Sinds 1976 konden kerncen
trales •slechts , vergunningen
krijgen wanneer er i n een 'toe
reikende Entsorgung' voorzien
w.s, d .w.z. een bevredigende
oplossing voor behandeling en
opslag van radio-actief afval
gevonden was.
Negenentwintig februari j .l .
hebben Schmidt en de mlnister
presidenten opnieuw over -die
Entsorgung von lernkraftwerke-

In het onderstaande ga ik aan
de hand van bestaande of ge
plande kernenergieinstallaties
nader ln op de verschillende
aspeeten aan de Duitse kerne
nergieplannen .

GRONAU
0. çu'jtatofdlld Lu8 v66r d4 oU:1"lCe1I
tNÜi.
Oe grondstof Uranium bezit
West-Duitsland nauwelijks en
moet dus ingevoerd worden . In
het Saarland is wel wat urani 
um gevonden .
Wat de uraniumverrijking be
treft werkt Duitsland nu mee

wijderen van zo'n groot brok
radio-actie: afval vddr de
beuv wel rekening is gehouden.
Berichten over een verhoogd
aantal leukemieqevallen bij
kinderen in Lingen dOen nog
steeds de ronde (J).
De tweede kerncentrale bij Lin
gen moet nog verrijzen. De re
gering van Nedersaksen heeft
de bouw van de 1JOOMegawatt
centrale begin februari goed
gekeurd (JI .

BROKDORF
Om de in aanbouv zijnde kern
centrale te Brokdorf (Slee.wijk

gesproken. De oude 11jn 1s ge
heel l osgelaten . Afgesproken
is dat ke r nce nt r a l es vanaf 1
januari 1985 bedrijfsvergun
ningen krijgen, wanneer voor t 
gang bereikt wordt met het op
richten van 'én of meer opwer
kingsfabrieken en 6ên of meer
fabrieken voor het gereedmaken
van verbruikte splijtstofsta
ven voor eindopslag (zonder
opwer ki ng ). Tenminste voor êén
van deze fabrieken moet een (
in het Duits geheten) 'Vorau.
wahl' voor een standplaats ge
maakt zijn.
Deze 'voorwaarden ' zijn natuur
lijk vol s t r ekt belachelijk.
Ten eerste bieden ze geen en
kele garantie dat het radio
actief afval tenslotte veilig
opgeborgen zal worden en ten
tweede is in feite nu al aan
deze voorwaarden voldaan . On
lang8 is al de mogelijke ves
tigingsplaats van een opwer
kingsfabriek in Hes.en bekend
geworden .
Niets ataat in dit opzicht de
bouw va n nieuwe kerncentrales
dan nog in de weg . Het vreemde
i$ dat COU-/CSU- en SPD-be
windslieden nog onenigheid
bebben over de vraag ot al in
aanbouw zijnde centrales ook
onder deze regeling moeten
vallen.

met Groot Brittannië en Neder
land 1n het Ultra-Centrifuge
project . Naast de fabrieken in
Almelo en Capenhurst wil West
Duitsland nu zijn eigen UC-fa
briek bouwen , en wel in Gronau
(9 km ten oosten van Enschede ) .
Waarschijnlijk wordt hier in
april een hoorzitting gehouden
over de geplande fabriek.
Een splijtstofelementenfabriek
bezit West-Duitsland in Hanau
(Hessen) •

L1NGEN
Wanneer U op de ' ke r nene r g i e
kaart' van West-Duitsland
kijkt, kunt U bij Lingen (ca.
J8 km ten zuid-oosten van Em
men) twee kerncentrales zien
staan . Toch werkt er in 1980
niet ê6n . De eerste is een ou
de, kleine centrale van 200 a
lOO Megawatt uit 1964 die na
veel tijdelijke stilleggingen
nu definitief i8 stilgelegd.
De centrale moet eerat nog eni
ge jaren blijven staan om 'af
te koelen' (van binnen minder
radio-actief te worden). Wat
er vervolgens met de centrale
gebeurt ls onbekend. Het is
bovendien d. vraag of met d.
kosten van het eventuele ver-

Holsteln) is vee l stri jd gele
verd . Onlangs heeft de admini
stratieve rechtbank van Slees
wijk de motivatie omschreven
voor de al ti jden geleden ver
leende eerste deelvergunning
(g~'n bedrijfsvergunning) (4).
Hieruit is duidelijk dat 'toe
reikende Entsorqung ' geen
voorwaarde is. De rechtbank
s t e l t dat -thans- niet -met
absolute zekerheid vaststaat,
of en vanneer de 'Entsorgung'
van kerncentrales verwerke
lijkt kan worden .- Ecbter, de
- po l i t i eke wil van de wetge
vende en de uitvoerende macht
i8 aanwezig om het probleem op
-lange termijn op te lossen- .

BIBliS
Het ministerie van economische
zaken van Bessen heeft vergun
ningen verleend voor compact
opslag van bestraalde splijt
stofstaven in de centrale. Bl
bli. A en -B. De Krei.tag van
de Krei. Grosa-Gerau gaat
hiertegen ln beroep op grond
van het feit dat de vergunning
tegen de bedoelinq van de a
toomwet ingaat (4) . Bibli. A
en -B en Ohu (Beieren) zijn
waarschijnlijk enkele van de
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KERNENERGIE IN
WEST-DUITSLAND

Kerncentrale in wer
king.

Kerncentrale in aan
bouw.

Geplande kerncentra
le.

AtOODDnderzoekscen
trwa _t experilllen
tele centrales.

Verrijkingsfabriek
IU.C. is Ultracen
trlfuqe) •

Splljtstofstavenfa
brlek. :

Geplande tussenop- I I
slaqplaats. . i

• Geplande opwerkinqs
fabriek.

lJ Atoomafvalopslaq in
zoutkoepels.

centrales waar compact
toegepast wordt. Vele
zullen volgen. Compact
(meer splijtstofstaven

in het zelfde bassin) heeft
nog onbekende gevaren.

ENTSORGUNG
In 1977 viel de keus voor een
gelntegreerd 'Nukleares Ent
sorgungs Zentrum' (NEZ) op
Gorleben. Belangrijkste mede
kandidaat voor dit NEZ was
Wippingen (ook in Nedersaksen)
een paar kilometer ten oosten
van Ter Apel gelegen.
In Gorleben wilde men tot voor
kort een opwerkingsfabriek
bouwen met een capaciteit van
1400 ton kernafval per jaar.
Deze fabriek zou ongewoon
groot worden. Aan opwerking
zijn zoveel moeilijkheden ver
bonden dat tot 1979 toe op de
hele wereld totaal nog slechts
700 ton (minder bewerkelijk)
afval is opgewerkt (5).
Ook grote tussenopslagplaatsen
(voor totaal 3000 ton splijt
stofelementen) waren gepland.
En verder, naast fabrieken
voor de verwerking en de om~

zetting van het afval, is er
natuurlijk de eindopslag in
zoutkoepels voorzien.
Onder grote politieke druk or~

ganiseerde de Nedersaksische
regering (CDU) o.l.v. Albrecht
het afgelopen voorjaar een
grote internationale hoorzit
ting in Hannover over het'
'Entsorgungszentrum' (6). In
mei 1979 moest Albrecht door
grote tegenstand vanuit de be
volking er wel toe overgaan
geen vergunningen te verle
nen. Ook Schmidt in Bonn zag
van het grote compleX af.
De West-Duitse regeringslei
ders zij n nu overeengekomen in
de tussenopslagplaatsen in de
opwerkingsfabriek te decentra
liseren (zie Ahaus en Hessen).
Al het afval moet nog wel on
der de grond van Gorleben (zie
Gorleben) •



OPWERKING
Net als met de tussenopsl4g
plaats is door de Westduitse
regeringsleiders besloten de
grote opwerkingsfabriek van
Gorleben (1400 ton per jaar)
te decentraliseren .
Zeer kort geleden zijn de mo
gelijke vestigingsplaatsen van
drie kleinere opwerkingsfabrie
ken bekend geworden. Het be
treft de plaata Hanau (Hessen)
waar ook al een splijtstofsta
venfabriek en een plutoniumop
.lagplaats 1&, Karl.ruhe (84
den-WÜrttemberg) en Borken (
ligglng onbekend, misschien
blj Ahaua) (7a) .

pland .et dikke betonnen muren.
In apeciale containera wordt
de aplijtstof aangevoerd: deze
containera worden ln rijen ln
de hal opgesteld. KOeling ge
schiedt alleen door de lucht
die door ventilatie-jaloezieën
wordt in- en uitgelaten . Vri j
komende radio-activiteit komt
dan ook gelijk 1n de bu iten
lucht. Van de container (met
naam Castor, gefabriceerd te
Hanau) i s het de vraag i n hoe
verre deze hitte kan verdragen
, straling kan tegenhouden en
tegen onge va l l e n bestand is .
Zoals al gezegd, 15 het nogal
ondu i de li j k wat voor s oor t op
s l ag bi j Ahaus ~al plaatsvin
den . Waarschijnli jk is het
echter dat de opd r ac ht gever s
~ ich geheel zu l l e n werpen op
de droge opslag (1500 ton) .
Dit biedt voor hun een aanta l
voordelen. De gebouwen voor
droge opslag zi j n i n 12 a 14
maanden te realiseren, voor de
waterbassins is v i e r jaar no
dig en ver de r zijn de kosten
va n droge ops l ag aanzienl ij k
lager . Een vergunningenproce
dure is al op gang . Misschien
laat men de ve r gunni nge npr oc e 
dure voor natte ops l ag zelfs
rusten . Hiermee hebben de on
derneme r s dan in elk geval er
varing ku nne n opdoen, zodat de
ni euwe procedure v l o t t e r kan
ve r l open .
Begin vo r i g jaar heeft bonds
minister Hau! f toegezegd dat
Ahaus geen vergunning kan
kri jgen voor da t de mogelijkheid
tot afvalopslag in Gorleben
bekend is . Dit is echter niet
voo r 1990 bekend . Toch zal
ze er waarschijnlijk de SPD-re
gering van Noordrijnland-West
falen vergunning verlenen.
Misschien dat er dit jaar al
gebouwd wordt (7b ) .
Een andere tussenopslagplaat s
komt 1n Gorleben (7a ). Mis
schien dat er ook nog één
verschijnt 1n Stade (Neder
saksen ) •

OPSLAG
De zaak ln Ahaus wordt echter
nog veel onduidelijker wanneer
ln juni van bet vorig jaar be- I

kend wordt dat de opdrachtge
vers naast of 1n plaats van
' na t t e ' opslag nu 1neens 'dro
ge ' QPs l aq willen.
Deze nieuwe noodsprong brengt
grote risiso's met zich mee .
Droge opslag van kernafval i.
geheel nieuw en veiligheid
l ijkt bepaald niet gegaran
deerd . Voor de opslag van 500
ton splijtstof is een hal ge-

DROGE

AHAUS

De plannen behelzen het aan
leggen Van waterbassins voor
de compact-opslag van 1500 ton
splijtstof uit kerncentrales .
Enkele niet-fraaie trucs wor
den uitgehaald om snel en ge
makkelijk grond en vergunnin-

NATTE OPSLAG

gen te krijgen en om de 10-
Tu••enopslaqplaatsen voor spraak van de bevolkl~9 %0-
hooqradio-actleve splijtBtof- veel mogelijk te beperken. Wel
staven worden voor het door- wordt een hoorzitting atg.-
draalen van kerncentrales dwongen en wordt de bouw ver-
steeds belangrijker naarmate I traagd. Vanuit Nederland kun
opwerking en eindopslaq minder : nen grensgemeenten en -provln
snel va n de grond komen (zoals 1 cies niets ondernemen t eqe n de
nu het qeval ls) . I Duitse plannen. De Nederlandse
Behalve in Ahaus komt er een , o ve r h e i d werkt hun pogingen
tussenopslaqplaats 1n Gorleben I tegen en steunt 1n feite het
en misschien één 1n Stade (be - oprichten van ke r nene r q l eln
neden Elbe). 1 stallaties 1n de grensstreek,
Oe 'Oeutsche Gesellschaft f ûr die een duidelij k grensover-
Wiederaufarbeitung von Kern- s c hr ijd e nd ris ico hebben . Dit
brennstoffen' i s a l t wee j aa r ondanks de pas op de plaats
ge l ed e n begonnen met een ve r - van de Nederlandse regering
qu nninqsprocedure voor de t en aanz ien van kernenergie
bouw va n een tussenopslagplaats (7 ) .
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('8rennelement-Zwischenlager )
in Ahaus (Noordrijnland-West
falen , 20 km ten zuidoosten
van Ens chede) .
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waarschijnlijk krijgen deze
fabrieken een capaciteit van +
350 ton per jaar. Wanneer er
dan nog één zo'n opwerkings
fabriek bijkomt, misschien in
Gorleben, dan is de totaalca
paciteit (1400 ton) precies
gelijk aan die van de oor
spronkelijk in Gor1eben voor
ziene fabriek.

HESSEN
In Hessen komt vrijwel zeker
een opwerkingsfabriek te
staan (350 ton). Hier komt de

politiek de hoek omkijken. Met
het oog op de nog dit jaar te
houden Bondsdag-verkiezingen
is het voor Schmidt en de SPD
van belang dat de kernenergie
politiek van de bondsregering
geloofwaardig overkomt. De
Hessische minister-president
Börner (ook SPD) helpt Schmidt
daarbij door begin dit jaar al
te verklaren dat een opwer
kingsfabriek bij hem welkom is
(8). Eigenbelang van Börner
daarbij is dat het arbeids
plaatsen oplevert (leuk werk~)

en dat de twee grote centrales
Biblis-A en -B in Hessen met
een grote voorraad afval zit
ten, die ze niet kwLjt kunnen.

ZOUTKOEPEL
Onder Asse (Nedersaksenl i~gt
een zoutkoepel met daarin een
oude zoutmijn. Hierin wordt
sinds 1~7 1aag- en middelac
tief afval opgeslagen, totdat
op 1 januari 1979 de vergunning
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verliep. Het bestuur van Gos
lar heeft één nieuwe vergun
ning toegezegd: hetzij voor de
terughaalbare opslag van laag
actief afval, of voor het on
derzoek naar de opslag van
hoogactief afval, maar niet
voor beide. Dit geeft proble
men, aangezien men het laagac
tief afval kwijt moet maar an
derzijds voor de opslag van
radio-actief afval in Gorleben
het onderzoek in Asse nodig
heeft (9).
Bijzonderheid voor Nederland
aan deze Duitse zoutmijn is
het feit dat het ECN (Ener
gieonderzoek Centrum Nederland)
hier een proefboring heeft la
ten uitvoeren. Doel van de bo-

ring was: het bezien of met
een droge boortechniek op
mijnniveau diepe opberggaten
in het zout te maken zouden
zijn voor het neerlaten van
vaten met kernsplijtingsafval.
De boring bleek geslaagd,
waardoor een nieuwe wijze van
afvalberging door het ECN
wordt voorgesteld (9a). Deze
proefboring is volgens het ECN
één van de laatste onderzoeks
punten van het ECN-studiepro
gramma voor opberging van ra
dio-actief afval in een zout
koepel. Dit programma is on
derdeel van een vijfjarenpro
gramma van de EG naar de moge
lijkheden tot verwijdering en
opslag van radio-actief afval.

GORLEBEN
Dit eens zo rustige dorp aan
de E1be (die daar de grens met
Oost-Duitsland vormt), moet
aan het eind van de opsomming
nog wel weer <}enoemd worden.

Oorspronkelijk was hier op een
gebied van 1200 ha het 'Ent
zorgungszentrum' voorzien.
Gorleben is nog steeds het ko
mende 'eindstation' van de
splijtstofcyclus. Tussenopslag,
misschien opwerking en in elk
geval eindopslag in zoutkoepels
zijn hier gepland. Voor een
tussenopslagplaats voor splijt·
stof uit kerncentrales is on
langs door het bestuur van het
district Gartow vergunning
verleend.
Voor de opslag van radio-ac
tief afval in zoutkoepels zijn
net als in Groningen en Dren
the proefboringen nodig. Ruim
100 geohydrologische boringen
(onderzoeken naar de onder-

.J,J
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N
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>
grondse waterloop e.d.) wil
men verrichten. In december
1979 zijn 56 boorplaatsen uit
gezocht waarvan op 21 boringen
zijn verricht. De andere 35
boringen kon de bevolking voo~

lopig nog tegenhouden (10). Op
4 januari 1980 is de eerste
geologische boring begonnen.
Op zijn vroegst in 1990 wordt
pas bekend of opslag in het
zout mogelijk 1s. (Hopelijk
zijn de criteria hier beter
dan in Nederland, te verwach
ten is dat echter niet.)

In Duitsland is met name
Gor1eben onlosmakelijk ver
bonden met de bedreiging van
de rechtsstaat en het opkomen
van de politiestaat, de atoom
staat. Grote sommen geld wor
den uitgetrokken voor de be
waking van bouwplaatsen en
boorplaatsen. De boorplaatsen
in Gorleben worden afgeschermd
door vier meter hoge, betonnen
muren. Burgers en lagere over
heden worden steeds meer in
bun vrijheden beknot om op le
gale wijze te proberen kerne
nergie tegen te houden. Aan
vankelijk wettige middelen



worden nu soms onwettig ver
klaard (bijv. demonstraties) .

SLOT
Men kan zich tenslotte afvra
gen waarom in West-Duitsland
de kernenergie nog steeds zo
gepropageerd wordt en alterna
tieven vaak slecht aan bod ko
men. Gebruikelijke redenen
zijn die lom de wielen der
economie draaiende te houden'
(beter: te versnellen) en On
afhankelijkheid van het bui
tenland . Enkele andere moge-

stroom goedkoper dan met name
kolenstroom. Dat betekent dus
meer winst voor de energie
maatschappijen. Zou de staat
de Entsorgunqstaak niet op
zich nemen en tegelijkertijd
een redelijke oplossing voor
het radio-actief afval pro
bleem eisen, dan zal atoom
stroom zeer duur blijken te
zijn en zullen kerncentrales
waarschijnlijk voorgoed van de
tekentafels verdwijnen .

Jan Brinks
Kalkar-demonstratie op 24
september 1977. Oe kilo
meters lange stoet in bewe
ging richting kweekraaktor.

lijke motieven wil ik noemen.
- Er is al voor ontstellend
grote bedragen in de kernener
gie gelnvesteerd en dit geld
willen de enerqlemaatschap
pijen er graag weer uit halen.
- Het is stimulerend voor de
export van kerncentrales naar
het buitenland (vooral naar
landen waar nog heel wat min
der inspraakmoqelijkheid dan
in West-Duitsland bestaat)
wanneer men in eigen land de
'Entsorgung l geregeld heeft.
Dit Btaat niet alleen goed
(zo van : zie je wel, het ra
dioactief afval is geen pro
bleem), maar Duitsland kan in
dat geval de uitgewerkte
splijtstofstaven terugnemen .
Het land dat de centrale af
neemt blijft er dan niet mee
zitten.
- De energiemaatschappljen
gaan er van u1t dat de Btaat
wel voor de 'Entsorqung l zal
zorgen. In dat qeval is atoom-

Noten b1j Duitsland-artikel :

Noten.

1. Wat de splijtstofcyclus 1n
houd~ staat te lezen 1n A
toomalarm 1 op blz. 12, 13.
Op blz.12 is overigens in
dit stuk van Herman Damveld
een zetfout qeslopen. De
tekst onder het hoofd
I s pl i t s l ng l is het begin
van het artikel op blz. 14
e.v.

2. Naar de betekenis gerekend,
is de term 'Entsorgunql nog
al geruststellend .

3. OGP, Emmer Courant, 10 fe
bruari 1979 .

4. Frankfurter Allgemeine Ze1
tung, 18 maart 1980.

5. Milieudefensie, april 1979,
pq.33.

6 . Naast het zeer uitgebreide
rapport, is hierover een
handzamer boek verschenen :
Hatzfeldt, Hirsch, Kollert
(Krsg .), Oer Gorleben-Re
~, Frankfurt a.Main, '79.

7 . MIIIeudefensie, april 1979,
pq. 36-39.

7b. Milieudefensie, april, au
gustus en december '79 .

7a . Bron: WISE, Àmsterdam .
8. NRC-Handelsblad , 28 februa

ri 1980 .
9. Nucleonles Week, 20 decem

ber 1979.
9a . Nieuwsblad van het Noorden,

16 februari 1980.
10 . Nucleonica Week, 20 decem

ber 1979.
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PROEF
BORINGEN

HERMAN DAMVELD IN DE
twEEDE KAMER

Op 25 fecruari heeft de vaste
kommissie voor kernenergie van
de Tweede ~amer met minister
Van Aardenne vergaderd over de
opzet van de (brede) maatschap.
pelIjke dIskussIe over (kern)
energie en over de kwestie van
de opslag van radioaktief af
val. tk zal in dit artikel
weergeven wat er gezegd is o
ver fiet kernafval en het al
dan niet doorgaan van proefbo
ringen.

OPTIMISTISCH

18o Jansen van de PPR ging in zijn
inleiding in op de konklusie
van het rapport van 1979 van
de Interdepartementale Commis
sie voor de Kernenergie (ICK)
over de opslag van kernafval.
Hij wees er op dat de vooron
derstellingen die gedaan zijn,
de aard van de risiko's die
onderzocht zijn en de kriteria
die zijn opgesteld, zodanig
zijn gekozen, dat de konklusie
van het ICK-rapport niet in
gevaar zou kamen. Oe konklusie
van het ICK-rapport is ftdat
voor het vraagstuk van de me
thode van berging van radioak
tief afval een verantwoorde op.
lossing is gevondenft. Leo Jan
sen merkte op,dat bij een be
sloten hoorzitting van novem
ber 1979 is gebleken dat twee
van de vijf voorzitters van de
werkgroepen die materiaal heb
ben geleverd voor het ICK-rap
port op wetenschappelijke gron
-den de hoofdkonklusie van het
ICK-rapport bestrijden en dat
een lid van de werkgroep meent
dat er met kriteria gesjoeceld
is en dat de presentatie van
alternatieven voor opslag in
zout overtrokken optimistisch
is. Proefboringen zullen zeker
geen inzicht verschaffen, kon
kludeert Leo Jansen, dat in de
brede maatschappelijke diskus
sie bruikbaar is.

ONZIN
Ineke IDmbel's van !)'66 stelde dat
het ICK-rapport slechts kan
dienen als diskussiemateriaal
voor de brede maatschappelijke
diskussie. Ze vindt het ICK
rapport onrijp en geforceerd.
Het huiswerk zal moeten '~rden

overgedaan, maar dan door een
openbare diskussie over het
rapport. Oe alternatieven voor
opslag in zoutkoepels, zoals
die door Van Aardenne worden
aangegeven, beschouwt Ineke
Lambers als bij elkaar geraap-
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te onzin. Naar ze opmerkte
zijn er zeker 10 over.~egingen

om het beginnen van proefborin
gen tijdens de brede maatschap
pelijke diskussie af te wijzen.
Enkele"daarvan zijn: het demo
kratisch gegeven van het ver
zet vari noordelijke besturen
en ~evolking, de verschillen
in inzicht tussen de deskundi
gen en het feit dat proefborin
gen alleen in elk geval geen
uitsluitsel over de mogelijk
heid van opslag kunnen geven.
~e fraktie van 0'66 wil dan ook
door ~~endering op de begroting
van Ekonomische Zaken de voor
proefboring bestemde gelden
vrijmaken voor onderzoek naar
alternatieve energie-scenario's
en energiebesparing.

BOREN?
Xees Zij:'s'tl'a van de '?'d4. onder
steunde de betogen van Leo
Jansen en Ineke Lambers. OOk
volgens de PvdA mogen de
proefboringen niet doorgaan.
Ad Ulnsin1c ( CZMt) merkte op
dat naar het oordeel van de
CDA-fraktie na de afronding
van de maatschappelijke diskus
sie, ten hoogste een beperkte
uitbreiding van het aantal
kerncentrales mogelijk is.
Daarop ging hij in op de motie
over de proefboringen die in
november 1978 is aangenomen.
In deze motie staat dat de
proefboringen opgeschort moe
ten worden totdat voldaan is
aan twee voorwaarden. Ten eer
ste moet de betrokkenheid van
de regionale besturen gegaran
deerd zijn en ten tweede moet
er voldoende duidelijkheid zijn
over de opzet van het proefbo
ringenonderzoek en de toet
singskriteria.
Volgens Lansink is het niet
duidelijk of en hoe aan de be
"trokkenheid van die bestuurs
organen inhoud is gegeven. ft.lel
is de opzet van het onderzoek
verduidelijkt en zijn de kri
teria aangeduid en hier en
daar verscherpt. In beginsel
kan een beslissing over de
proefboringen genomen worden. ft

Aan het nu geven van groen
licht voor de proefboringen
zijn volgens Lansink ook een
aantal bezwaren verbonden, zo
als de loskoppeling van de
proefboringen van de maatscha~

pelijke diskussie en de vrij
wel zekere tegenwerking van de
regionale bestuurders en ande
re betrokkenen. Daarom pleit
Lansink"nadrukkelijk voor een
aanvang van de proefboringen
na afloop van de maatschappe
lijke diskussieft.

EERST DIKUSSIE
Oe meningen van de vertegen
woordigers van de verschillen
de politieke partijen zijn
neergelegd in moties. Het ziet
er naar uit dat een motie van
het CDA een kamermeerderheid
zal halen. In deze motie wordt
de regering verzocht:
a. de uitvoering van de voor

gen~~en proefboringen op te
schorten tot na de afronding
van de maatschappelijke dis
kussie; dit geldt zowel voor
proefboringen in Groningen
of Drenthe als in de Noord
zee;

b. de studie naar andere op
bergmogelijkheden voor het
radioaktief afval voort te
zetten, zo mogelijk in in
ternationaal verband, en
daarbij de bovengrondse op
slag nadrukkelijk te betrek
ken:

c. de Kamer tussentijds te in
formeren over de studie
naar andere opbergmogelijk
heden, alsmede naar het fi
nanciële, juridische en or
ganisatorische kader waar
in de berging van radioak
tieve afvalstoffen moet
worden geplaatst.

BOREN IN ZEE
,1inister Van Aardenne zei tij
dens de vergadering dat de re
gering de vergunning- en in
spraakprocedures voor proefbo
ringen in het noorden wil



KRINGLOOPPAPIER
JA OF NEE?

doorzetten. (Ik ben benleuYd
welke inspraakprocedure. Van
Aardenne bedoeld.) Ook wil
Van Aardenne 1n elk CJaval
doorgaan met proefborlnqen 1n
zoutkoepels onder de Noordzee.
Deze kunnen volqens de minis
ter al over ruim een jaar be
91nnen, omdat de verqunnlnqs
procedure hier een stuk een-

ludiqer l1qt dan bij de koe
pels onder Groninqen en Dren
the.

TOEKOMST
Op het moment dat ik dit
schrijf, ls het "09 niet dui
delijk wat er verder zal ge
beuren. Als de motie van het
CDA wordt aanqenomen, kan Van
Aardenne besluiten de motie
naast zich neer te le9gen, en
gewoon te gaan proefboren. De
vraag ls, ot het CDA zich
daarbij neer zal 18998n. De
nabije toekomst zal het leren.

Herman Damvelà.

KERNLIJN
N/l:'-l/<mdgt.bl4d. 28 februari 1980

De Verenigde Staten gaan hun
non-proliferatlewetqevinq voor·
taan soepeler ~anteren. Dit
naar aanleidinq van de ineer
nationale studie naar het ef
fekt van opwerkinq van kernaf
val op de verspreiding van
kernwapens (proliferatie). Vol·
gen. deze studie bevordert de
opwerking van kernafval de pro·
liferatie niet, ondanks het
feit dat er dan plutonium vrij
komt Qat gebru1kt kan worQen
voor het maken van atoombommen.

Als kommentaar op A~alarm

kreqen we vaak te horen dat
die niet op kringlooppapier
was gedrukt. ~ers, tegen
kernenergie zijn, ligt op Aln
lijn met v66r een eff1eilnt
gebruik van grondstoffen zijn.
Er zijn een aantal arqumenten
voor het gebruik van kring
looppapier,t.w.:
-het verkleint de afvalberg,
-het verkleint de voor trans-
port van hout benodigde
hoeveelheid energie,

-het verkleint het houtverbruik j
Daartegenover ataan de volgende
punten :
-er zijn aparte snelgroeiende
bossen voor houtproduktie,
t.b. v . de papierfabricage.

-het maken van kringlooppa-
pier kost meer energie dan

de produktie van gewoon papier.

KERN LIJN
JfiflUwblad v/h NoortÜ1J1~ 16 februari
1980

Het ECN heeft een 750 m diepe
proefboring laten uitvoeren in
de buiten gebruik gestelde
zoutmijn Asse-II te Braun
schweiq in West-OUit_land. Dit
ls gebeurd in het kader van
het onderzoekakontrakt dat het
ECN heeft met de EG. Vol,!ens
het ECN geven de eerste resul
taten aan dat atoomafval veilig
in het zout gedumpt kan worden.

Deze zaken moeten teqen elkaar
afqewogen worden. De vraaq
1s hoeveel enerq1e de produktie
van kr1nglooppapier meer koat
en of de speciale bossen t .b.v .
de pap1erfabrieaqe wel de vol
ledige houtbehoefte van de
papierfabrieken dekken.
Vandaar dat wij besloten heb-

ben, zij het niet unaniem,
om met het drukken van Atoom
alarm op kringlooppapier te
wachten tot we over boven
staande punten meer duidelijk
heid hebben. Het 1s de bedoe
11n9 Qat Qeze du1Qe11jkh1ed
er 1. v66r Atoomalarm 3.

namens de redaktie,
Oene Zwittink .

SCHLUMBERGER KWAM TOCH
Sehlumberger: meetwagens waarmee ook de waterdoorlaatbaarheid van zoutlagen gemeten kan worden .

, ,.- -
I . -
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JAN FOLKERTS

DE DUISTERE
GANGEN VAN
EEN BOOR
PUTTENFIRMA

SCHLUMBERGER
KWAM
TOCH

boorputtenfirma Société Pros
pection Electrique Schlumber
ger radio-actieve isotopen wil
de gaan 0ïsl3an op het indus
trieterre n ten noorden van
Assen en dat men tot 24 augus
tus bezwaarschriften tegen de
door'Schlumberger aangevraagde
hinderwetvergunning kon indie
Den.

Weggedrukt tussen de adverten
ties voor schoenen en tandpas
ta stond op 3 augustus 1978
een opmerkelijke mededelIng in
een ASSer huIs-aan-huis blad.
BIW van Assen kondigden in de
ze advertentie aan dat de

Schl.umberger 1s een maatschap
pij die allerlei onderzoek bl'j
boorputten van de NAM uitvoert
en daarbij rege~tig radioak
tief materiaal gebruikt. Tot
1978 was het kantoor van de
maatschappij gevestigd in Gro
ningen, maar men was daar uit
het jasje gegroeid en 'wilde
dus naar het Asser industrie
terrein.

FORMULIER
Toen verontruste inwoners van
Assen op het gemeentehuis de
aanvraaq voor de hinderwetver
qunninq eens wat nader gingen
bekijken, ontdekte men tussen
de papieren ook een aanvraag
foralier voor een verqunnlng
in het kader van de kernener
qiewet. Al na een vluchtige
blik bleek hoe slordig dit for
mulier door Schlumberqer was
inqevuld. Bij de vraag waar de
opslaqwerkzaamheden plaatsvon
den (' zo nauwkeurig m.oqelijk
OIISchrijven, met adres') stond
ingevuld: 'diverse boorloka
Ues'. Bij de vraaq 'wat is de
inhoud van de betreffende ruta
te' stond: •nog te bouwen'.
Blijkens het foralier was de
opslaqplaats bovendien noq
niet qoedqekeurd door de Plaat-I
selijke brandweer.
Schlumberger is een grote mul
tinationale boorputtenfirma en
laat zich niet zo veel qelegen
liggen aan kwesties als veil iq
heid en volksqezondheid.Dat
bleek pas toen men er in Assen
achter kwa welke radioaktieve
stoffen nu eiqenlijk werden op
geslaqen. Het betrof vooral A
mericum 241/ Beryllium, Caesium
137 en Radium 226. De totale
stralingsdosis van ~et materi
aal dat Schlumberger wilde op
slaan (en inmiddels heeft op
geslaqen) is ruta driehonderd
miljoen maal de maximale li
chaamsdosis volgens de normen
van de International Commission
on Radiological Protection. liet
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materiaal is dus meer dan vol
doende om de gehele bevolking
v~nAssen ~~erdere malen uit te
roeien.

BEZWAARSCHRIFTEN
Verschillende groepen in Assen,
waaronder de PPR, de Vereniging
Dienstweigeraars en de PSP dien
den in augustus 1~78 bezwaar
schriften in tegen de komst
van Schlumberger. De PPR ver
zamelde in enkele dagen tijd
enkele honderden handtekenin
gen van inwoners van Assen on
der de door deze partij uitge
deelde bezwaarschriften. Orie
maanden geleden, ruim zestien
maanden na de indiening van de
bezwaarschriften, kwam een of
ficiële reaktie van het minis
terie van Volksgezondheid en
Milieuhygiéne, waarin alle be
zwaren op formele gronden wer
den afgewezen. Enig verband
tussen de radioaktieve stoffen
van Schlumberger en de proef
boringen werd beslist ontkend.

PROEFBORINGEN
De Asser aktieqroepen ~aren er
achter gekomen dat Americium
241/ Beryllium nu juist de stof
is, die gebruikt wordt bij de
vochtmeting van bepaalde geolo
gische lagen. ~et deze stof
kan men onderzoeken of zoutfor
maties al dan niet water door
laten. De waterdoorlaatbaarheid
van het zout is op zich weer
één van de belangrijkste krite
ria voor het bepalen van de ge
schiktheid van zoutkoepels voor
de opslag van atoomafval.
Baw van Assen, die onverantwoor.l
delijk waren voor het plaatsen
van de minuskule advertentie,
kan men verregaande onacht
zaamheid ver~ijten. Een gameen
tewoordvoerder in de Drentse
en Asser Courant beweerde dat
het om 'een zuiver formele'
zaak ging, en zei dat alles

'zeer goed en scherp gekontro
leerd werd'. ~(aar bij een te
lefonische vraag aan Schlumber
ger of er permanente bewaking
bij de opslagplaats zou plaats
vinden, ~erd ontkennend geant
woord. De gemeentewoordvoerder
bestond het verder om te bewe
ren dat er op 'zeer kleine
schaal' gebruik werd gemaakt
van radioaktieve stoffen. Als
men het bij een hoeveelheid
die genoeg is om er vele tien
duizenden mensen mee uit te
roeien van de kant van de ge
meente nog heeft over 'zèer
kleine schaal', dan weet men
dat de veiligheid van de bevol
king bij a&~ blijkbaar niet in
goede handen is.
Inmiddels is aan de Europaweg
Noord in ~ssen de opslagplaats
van Schl~berger verrezen. det
is er in de Orentse hoofdst3d
niet veiliger op geworden.

Jan Folkerts.

KERNLIJN
ie :-:'.:-1# 15 :"e!1rl&ari :J~:)

;ze~ '1!'i.:e 'loö.k# J .~eb!''A.m 1330

'nree jaar teruq werden er in de
Ka~er vragen gesteld over het
begraven van radioaktief materi
aal op het terrein van de K~
in Arnhem. Volgens de familie
Bax - die een tijd op ~et K~

terrein heeft gewoond - werd het
afval in de periode 1955 tot 1968
in open kuilen gegooid. Hun zoon
is aan kanker overleden, twee
kinderen van andere personeels
leden van K~ zijn aan leukemie
(bloedkanker) gestorven. Volgens
de K~ en minister Ginjaar
heeft dit niks met het radioak
tief afval te maken. wel wil àe
minister dat de K~ het afval
laat verwijderen.



In onderstaand artikel zou ik
enige informatie willen geven
over de Rolder OVerlmsgroep A
toomenergie. In nove er 1978
werd deze Overleggroep opge
rIcht. zij komt voort uit de
ongerustheid van een deel van
de bevolking van de gemeente

Rolde over de plannen tot 00
slag van radio-actief atoomaf
val in zoutkoepels in Drenthe
en/oE Groningen. In de gemeen
te Rolde ligt lên van de moge
lijke voor opslagdoeleinden te
gebruIken zoutkoepels. be'be
trokkenheid is dus min of meer
uit nood geboren.

ROLDER LUCAS KOOPS

OVERLEGGROEP

ATOOM
ENERGIE

DOELSTELLINGEN
In de eerste periode van haar
bestaan heeft de R.O.A. de
volgende doelstellingen ge
formuleerd:

Alle inwoners van de gemeen'
te Rolde in de gelegenheid
stellen een standpunt in te
kunnen nemen t.a.v. de e
nergieproblematiek in het
algemeen en de atoomenergie
in het bijzonder.
om bovenstaande te kunnen

Ibe r e i ken, wil de R.O.A. in
formatie verzamelen en deze
informatie doorspelen naar
de bevolking.

1
3e t bestuderen van andere
(veiliger) mogelijkheden om
energie op te wekken.
Het verband onderzoeken
tussen het energieverbruik
en onze levensstijl.
Contacten leggen (samen
werken) met gemeentebe
stuur, politieke partijen
en groeperingen die zich
met (atoom)energie en
met mogelijkheden om ener
gie te besparen bezighou
den.

Wij voelen ons als R.O.A. mo
reel gesteund door de moties
die de gemeenteraad van Rolde
in 1975 (geen dumping van
kernafval in de zoutholtes van
Schoonloo) en in november 1978
(geen proefboringen) heeft
aangenomen. Terwijl de R.O.A.
streeft naar een verantwoord
energiebeleid, beoogt zij op
korte termijn stopzetting van
alle atoomobjecten en het ver
leggen van alle aandacht naar
veilige energiebronnen en zui
nige energiesystemen. De R.O.A
heeft de aanwezigheid van de
zoutkoepel in Schoonloo aange
grepen om een groot publiek te
bereiken. Spreken over iets
wat dreigt te gaan gebeuren in
de eigen 'achtertuin' is de
beste garantie voor een maxi
male betrokkenheid. Hiernaast
vond en vindt de R.O.A. dat

met de afvalproblematiek ook
het meest beangstigende aspect
van de kernenergiecyclus aan
de orde komt. Het afval moet
duizenden jaren veilig worden
opgeborgen, omdat het duizen
den jaren radioactief blijft.
De mensheid heeft het in de
geschiedenis nog nooit kunnen
brengen tot een vorm van be
schaving die zo lange tijd
stabiel bleef. Door het dumpen
van het afval in de zoutkoe
pels, of waarin dan ook, wordt
een zware last op vele toekom-

I stige generaties gelegd, enkel
omdat we ons vandaag een bUi
tensporige productie en con
sumptie menen te kunnen ver
oorloven.

SAMENSTELLING
Omdat, ook in Rolde, de voorOOI
delen nog lang niet de wereld
uit zijn, hebben we de samen
stelling van de groep en de
presentatie naar buiten steeds
erg belangrijk gevonden. Dit
is ook de reden waarom de
R.O.A. een van de andere Atoom
Alarm groepen afwijkende naam
heeft gekozen, terwijl de doel
stellingen toch grotendeels
dezelfde zijn.
Vanaf het moment van ontstaan
hebben we er naar gestreefd de
groep zo breed mogelijk samen
te stellen. Dit uitgangspunt
vinden we het enige juiste,
omdat een zaak als onze ener
gievoorziening ver uitgaat bo
ven bijv. partijpolitieke be
langen. Of mensen nu oud zijn
of jong, links of rechts,
werkloos of niet (en zo kun je
nog even doorgaan), iedereen
is gebaat bij een zekere en
veiliqe toekomst. Iedereen wil
graag een leefbare wereld voor
zijn/haar kinderen. Iedereen
die bereid is om na te denken
over waar we met z'n allen als
samenleving op aan zullen moe
ten koersen, is dan ook van

harte welkom in de R.O.A. De
R.O.A. bestaat uit mensen die
verontrust zijn over wat er in
onze wereld dreigt te gaan ge
beuren m.b.t. de energievoor
ziening. De mens bewerkt de
aarde, maar moet deze aarde
ook bewaren. Helaas hebben we
in veel gevallen het bewerken
boven het bewaren gesteld. Dit
is dan beslist nog te zacht
uitgedrukt. We zijn op grote
schaal bezig de aarde te ver
nietigen. We bedreigen op ve
le fronten onze eigen bestaans
voorwaarden. Daarom zullen we
waakzaam moeten zijn, na moe
ten denken en ons in moeten
zetten voor die zaken die van
belang zijn voor ons en onze
kinderen. Iedereen die bereid
is dat te doen (ongeacht poli
tieke opvatting, geloofsover
tuiging, enz.) kan meedoen in
de R.O.A. We waken er met name
voor te sterk in een bepaalde
politieke hoek te worden ge
drukt.

ACTIVITEITEN
Een uitvoerige discussie op
gang brengen over de energie
problematiek in het algemeen
is ons voornaamste doel. De
ze doelstelling proberen we te
bereiken door voorlichting,
demonstraties, acties, enz.
Hieronder een greep uit onze
activiteiten tot dit moment.
Mogelijk zitten hierbij sug
gesties voor anderen.

In november 1978 (we be
stonden nauwelijks) werd
boven de zoutkoepel in
Schoonloo een aanvang ge
nomen met boringen door de
firma Haitjema waarvan niet
vaststond of ze verband
hielden met de proefborin
gen. Daar het tegendeel
niet glashelder kon worden
aangetoond, is onder druk
van de R.O.A. en het ge
meentebestuur de boring ge
staakt.
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Lukas Koops.

het cabaret "De Stoomfiets"
gevormd. "Oe Stoomfiets" is
al vele malen opgetreden en
heeft het ook de komende
maanden nog erg druk. Veel
mensen zijn inmiddels door
de scherpe teksten over de
atoomenergie tot nadenken
gezet. Voor inlichtingen:
Dhr. H.S~kma, gemeentehuis,
Rolde.
Ook wij hebben meegewerkt
aan de grote 2 juni manifes
tatie te Gasselte.
We eroberen de gemeentelij
ke overheid aan te zetten
tot het voeren van een ac
tieve ener~ie(besparings'

politiek. Inmiddels is een
,gemeentelijke energiebespa
ringscommissie geInstal
leerd waarin enkele R.O.A.
leden zitting hebben.
Overal waar wij dat nodig
achten, laten we ons ge
luid horen, we reageren op
door de regering (minister
Van Aardenne) uitgebracnte
~ota's, we onderschrijven
stukken van anderen of we
becommentariëren deze stuk
ken, enz.

Ik geloof dat ik deze opsom
ming kan besluiten met op te
merken dat zo langzamerhand in
Rolde iedereen op de hoogte is
van het bestaan van de R.O.A.
en haar doelstellingen. We he~

ben erg veel mensen bereikt,
temeer omdat in de pers steeds
vrij veel aandacht werd be
steed aan onze activiteiten.
Een belangrijk punt is hierbij
misschien wel dat we niet al
leen iets afwijzen, maar ook
proberen alternatieven aan we
dragen. om deze reden gaan te
vermoedelijk op korte termijn
aan het werk met een windmolen
project ergens in de gemeente
Rolde.
Bovendien streven we er zeer
bewust naar om grote groepen
uit de bevolking te bereiken
(d.m.v. strips, cabaret, be
snarinastips, enz. )., omdat ver
zet tegen dreigende ontwikke
lingen alleen effectief kan
zijn als dit verzet steunt op
grote groepen uit de bevolking.
Vervreemding van de inwo-
ners van de eigen gemeente iS
het grootste kwaad dat de
A.A.P.-groepen o.i. kan over
komen. Daarom probeert de
R.O.A. steeds, naast andere
activiteiten, activiteiten te
ontplooien die er voor kunnen
zorgen dat meer mensen zlch
bij de groep aansluiten.

I
Er werd ter presentatie van
de groep een informatiebrief
gestuurd naar kranten, poli
tieke partijen, milieugroe
pen, particulieren, enz.
Rond de jaarwisseling is een
soort nieuwjaarskaart ("Wij
wensen U een stralingsvrije
toekomst") huis aan huis in
de gehele gemeente bezorgd.
Hierin inkort bestek wat er
in Schoonloo dreigt te gaan
gebeuren.
In een regionaal weekblad
verschijnt al een jaar lang
een stripverhaal (verschil
lende afleveringen) waarin
de atoomenergie op speelse
en informatieve wijze cen
traal staat.

I
Gedur e nde markten en andere
gelegenheden richten we in
formatietafels in of staan
we in een stalletje materi
aal te verkopen.
Verschillende informatiea
vonden hebben plaatsgevon
den (dia-lezingen, films,
discussieavonden, enz.)
waarbij de publieke belang
stelling in het algemeen re
delijk was.
In de verschillende dorpen
in de gemeente Rolde hebben
gedurende de afgelopen zomer
gedurende enkele maanden a
toomobjecten gestaan, die na
een demonstratieve optocht
zijn geplaatst. Ket doel
van deze objecten was het
publiek er bij voortduring
op te wijzen dat het bewust
om moet gaan met de besohik
bare energie., omdat anders
atoomenergie de voornaamste
energiebron zal worden.

l
e ve r zor gen gerichte infor

matie naar bepaalde groepen.
Verschillende malen zijn we
'opgetreden' voor vrouwen
groepen, enz.
In het hierboven genoemde
eekblad verschijnen de

laatste maanden, naast de
strip, door de R.O.A. uitge
werkte en in particuliere
huishoudens simpel toe te
passen besparings~ips.

Oe R.O.A. heeft een eigen
informatiebrochure over a
toomenergie en afvalopslag
geschreven en verspreid.
Oe afgelopen maand hebben we
in Rolde een energieweek ge
organiseerd waarvan de ex
positie "Energie Educatief"
het belangrijkste onderdeel
vormde. Particulieren heb
ben de tentoonstelling be-
zocht en alle Rolder scho
len zijn rondgeleid.

.Vanuit de R.O.A heeft zich

e
~NOV

"~OLDER OVERLEGGROEP
ATOOMENERGIE

KERNLIJN".

Dit nummer van Atoomalarm is
vier pagina's dunner dan het
vorige. Weliswaar streven we
naar een blad van zo'n 20 pa
gina's, maar dat lukt pas als
er een flink aantal abonnees
is. Oe reden is dat we geen
subsidie krijgen en eigenlijk
moeten draaien op wat er aan
abonnementen binnenkomt. Dat
is na het eerste nummer nog
niet voldoende om weèr een
blad van 20 pagina's te kunnen
maken. Bovendien bestaat de
redaktie eigenlijk uit te wei
nig mensen.

Vandaar onze oproep om a- .
bonnee te worden als U dat nog I
niet bent. Dit kan door t ï , - I

voor de volgende vier nummers I
van deze jaargang te storten I
op gironr. 4454100 van tijd
schrift Atoomalarm, W.A.
Schol tenstr. l1a te Groningen. I

Op dat adres kunt U ons ook
bereiken als U mee wilt helpen'
met het vele werk dat het ma
ken van een blad als Atooma
larm met zich meebrengt.

In ieder geval tot ziens:
hetzij als redaktielid, het
zij in Atoomalarm 3.

namens de redaktie,
Oene Zwittink.

Eênenneqentig technici van de
kerncentrale bij Harrisburg (V.
S.) hebben volgens een Ameri
kaanse vakbondsbestuurder ont
slag genomen, omdat zij het
"volstrekt oneens zijn ~et de
maatregelen in de kerncentrale
ter beveiliging van de gezond
heid."

TOE
KOMST

ATOOM
ALARM
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