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Zl notJember 
Op zaterdag 21 november 
vindt er in Am~terdam een 
anti- kernwapendemonstratie 
plaats met als leus: geen 
nieuwe kernwapens in Europa! 
De redaktie van Atoomala.rm 
roept al haar lezers op naar 
deze demonstratie toe te 
gaan. De demonstratie start 
om 13.00 uur op de Dam. 

REDAKTIONEEL 
Beste mensen, 
Een ernstig verlate Atoom
aiarm ditmaal. De oorzaak 
is te zoeken in financiële 
problemen . We worden niet 
gesubsidieerd en op deze 
wijze kan het blad letter
lijk en figuurlijk niet uit. 
Bet is vooral van belang dat 
we meer abonnees krijgen en 
het abonnementsgeld van 
f 10,50 als een minimum 
wordt gezien, Wordt abonnee 
of werf een abonnee! 
Het volgend nummer zal een 
dubbel nummer worden. 

De belangrijkste gebeurte
nis na de vorige Atoom
alarm is ongetwijfeld de 
blokkade-aktie van Dode
waard i .n september die ge
paard ging met een afschu
welijk politieoptreden . 
De blokkade v·an de Ultra
centrifuge- fabriek in 
Almelo (juni) is heel 
wat be~er verlopen. 

Met nog veel meer vertra
ging dan deze Atoomalarm 
is onlangs de BMD offici-

Rek ti f.i..ka tie 

In Atoomalarm jrg. 3, nr.2, 
blz. 21 is een adres wegge
vallen. Het betreft het infor
matieadres van de Vereniging 
voor Windenergie: J.Vink, 
Sluisweg 8, 9605 PS Kiel
Windeweer, tel. 05980- 22236 
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eel van start gegaan. Er 
valt nog niet veel van te 
bemerken en we wachten 
benieuwd af. 
Aan deze BMD zal beslist 
ook worden deelge,nom.en door 
de heren van het Energie
onderzoek Centrum Nederland 
(ECN). Ir . J.Hamstra van dit 

ECN pleitte kortgeleden nog 
weer voor de opslag van 
radio-aktief afval uit bin
nen- en buitenland in een 
(Noord!) Nederlandse zout
koepel . Goed voor werkgele
genheid en buiteniandse 
betaalmiddelen. 

Goed atoomnieuws uit eigen 
streek; drie grepen daaruit: 
een succesvolle aktieweek 
tijdens de Dodewaardblokkade 
(met de uitgave van een Do
dewaard-Dicht-Dagkrant); de 
opening van een energiewerk
plaats van de Energiegroep 
Westerkwartier in Noordhorn; 
èn de kritiek van de provin
cie Drente op een rapport 
over de geplande kerncentral.e 
bij Lingen. 

FOTO ' S: 

JAN BUWALDA 

HERRE VAN DOK
KUMBURG 

JANWILLEM VAN 
VLIEl 

REKTIFICATIE 
Bet kontaktadres van de anti
kernenergiegroep van Zuid
Oost-Drente is verkeer d d.oor
gekomen. Volledig en juist is 
het : 
Roelof Beida 
Rietlandenstr. 34 
Zuidbarge (Emmen) 
tel.: 05910-30630 



KIJKJE IN DE E.G.D. ·KEUKEN 
Vorig najaar vond er een 
diskussiebijeenkomst plaats 
tussen leden van een tweetal 
ondernemersverenigingen in 
bet E.G.D.-gebied, de S.E.B. 
(St~chting Samenwerxende 
Bedrijven E~msmond) en het 
I;x.o.G. (Industri;ne Kring 
Oost-Groningen) en vertegen
woordigers van het E.G . D. 
(Elektriciteitsbedrijf voor 
Groningen en Drente) • Onder
werpe·n waren tarieven, be-
stuurli ike deelname van ond
ernemers in de electriciteits
werel.d en brandstofinzèt !o.a. 
wel of niet kernenergie) • 
In de lóop van dit voorjaar 
versebeen een verslag van deze 
bijeenkomst. In bijgaandar
tikel geven we enkele punten 
uit dit versla weer. Afzon
der!! k wordt kommentaar e
geven. 

CONCURENTIE 
Ee.n belangrijk punt qat drs . 
P.A. Becx aanroerde is de con
currentiepositie van bet Ne~ 
derlandse bedrijfleven ten op
zichte van die in bet buiten
land, met name van West-Duits
land. Dhr. Becx is direkteur 
van de PLEM (Provinciaal Lim
burgse Electriciteit& Maat
schappij) en voorzitter van 
de tarievencommissie van de 
VDEN (Vereniging van Dirt:!k
teuren van Elektriciteits
bedl='ijve.n in Nederland) • 
Naar zijn mening is de stij
ging van de electriciteits
prijs in Nederland totnutoe 
niet de oorzaak geweest dat 
Nederlandse bedrijven 'in
ternationaal i.n de concur
rentietang• zijn genomen. 
Brandstofkostenstijging (van 
olie en gas) is echter wel 
deglijk •onze goede uitgangs
positie de das aan het om
doen•. 
Dhr. Becx trekt dan ee.n ver
gelijkin9 met de inzet va,n 
de brandstof in West-Duitsland. 
Daar is. •goedkope bruinkool 
voorhanden, wordt door de 
overheid zwaar çesubsidiëerde 
steenkool gebruikt, is een 
aanzienlijk groter bestand
deel kernenergie en is de be
schikking over goedkoop Neder
lands aardgas• (!). (p. 4 v~r
slag inleiding Becx) 
Als oplossing ziet dhr. Becs 
voor de langere termijn een o
verschakeling op brandstoffen 
van waaruit het buitenland 
ons bekonkurreert: meer steen-

HERRE VAN DOKKUMBURG 

kool, meer kernenergie, betere van het produktievermogen. 
technieken (o.a. wervellaag- onvermijdelijk zijn, met 
verbranding en kolenvergassing). daarbij een uniforme ta-
Voor de korte termijn •op en- rietstruktuur. • Dat w.il 
iqerlei manier via de gasprijs•. zeggen landelijk wordt be
In de diskussie werd alleen het slist welke en welke soort 
al ternatief steenkool aange- (kolen- of kern-) centrales 
vochten: 'de kolenprijs gaat gebouwd worden op welke 
de olieprijs sterk inhalen'. plaatsen in Nederland, ter

wijl er landelijke tarieven 
KOSTEN komen. 

'Tenslotte zou, nog steeds 
Ir. R.J. van Hasselt, direkteur volgens van Hasselt, een 
Vereniging Krachtwerktuigen gaatsamenwerking tussen de rege
in zijn inleidend verhaal dui- ting, de electriciteitsbe
delijk verder in zijn konklusiesdrijven en het bedrijfsleven 
Ook hij stelt dát er meer ver- tot stand moeten komen, voor
schillende brandstoffen moeten al m.b.t. de verbruikapLog-
worden gebruikt dan de olie noses (schatting van de 
en gas op dit moment. Hij wijst electriciteitaainame door 
op het gebruik van aardgas voor grootverbruilu~rs) • 
de electriciteitsopwekking in 
en na de jaren '60, die deze CENTRALISATIE 
toestand heeft doen ontstaan. 
Hij geeft aan dat de prijzen In het inleidend verhaal van 
van olie en gas sinds 1973 on- de hoofddirekteur van de EGO 
geveer tien keer zo hoog zijn komt naar vore.n dat in SEP-
geworden •Dit ~rengt een in- verband (Samenwerkende Elec-
grijpend veranderingsproces triciteits Producenten) een 
op gang", aldus van Hasselt; vorm van landelijke ko5rdi-
•door de enorm&prijsstij- natie reeds een feit is. 
gingen hebben de grootverbrui- "Geen centrale werd en wordt 
kers een veel groter belang gebouwd, zonder dat de overiqe 
gekregen bij de electriciteits- produktiebedrijven (in de 
produktie. Naast de feitelijke SEP) hiermee akkoord gaan. 
bedrijfsvoering vooral ook Als men een grotere eenheid 
met betrekking tot de inves- bouwt dan nodig is voor 
teringaplanning (bouw van nieuwehet ~igen voorzieningsgebied, 
centrales-) •. wordt het meerdere door de 
Met het oog daarop vindt hij overigen vergoed. Zowel de in 
het nodig dat ondernemers vesterings- als de bedieninga 
rechtstreeks vertegenwoor- kosten worden overgenomen. 
digd moeten zijn in het Uit het gedeelte (van de 
Dagelijks Bestuur van elec- centrale) dat van de partners 
triciteitsbedrijven. Verder is moet tegen brandstofver-
zou "een centrale planning goeding electriciteit gele-
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erd worden. 
De ondernemers willen echter 
meer direkte bestuurlijke in
vloed. De kleinere grootver
bruikers zoals kartonfabri
kanten door rechtstreekse 
'deelname in de EGD. De gi
ganten qua electriciteitsaf
name, zoals AKZO Zout Chemie 
in Delfzijl, door een lande
lijk produktiebedrijf. Direk
teur J. Zandberg: "Er is 
sterke behoefte aan een lande
lijke planning en struktuur 
van de ele.ctriciteitsmaat
schappijen. Bij provinciale 
electriciteitsbedrijven loop 
je ere kans dat er milieu
eisen worden gesteld". En 
verder: "Een landelijke po
litiek waarbij de kleinver
bruikers iets meer betaalt 
ten gunste van de industrië• 
le grootverbruiker wordt 
.langzamerhand een wenselijke 
zaak in Nederland". Op de 
vraag of hij dat de bevolking 
ging vertellen antwoordde 
Zandberg, dat hij dacht dat 
er wel volks (:)vertegenwoor
digers zijn die dat willen 
zeggen. 

KERNENERGIE 
rn de diskussie houdt PLEM
direkteur Becx een uitvoerig 
pleidooi voor toepassing van 
kernenergie en ook van Hasselt 
houdt in feite een pleidooi 
voor de invoering van kernener
gie op grote(r) schaal. Hij 
doet dit door de presentatie 
van cijfers over de kostprijs 
bij investeringen voor, en ge
bruik van verschillende brand
stoffen. In bijgaande tabel 
geven wij zijn. cijfers weer. 
De indruk wordt gewekt dat 
voor industriële gigantver
bruikers (zoals de Aldel, 

luminium Delfzijl, en diverse 
chemische basisindustriëen) 
ernenergie goedkoper zou 

zijn. 

Herre van Dokkumburg. 

olie/gas 
kolen 

KOMMENTAAR 
Als belangrijk diskussiepunt 
op de bijeenkomst van Gro
ninger ondernemers en EGO
mensen komt naar voren het 
streven naar de oprichting 
van een landelijk produk
tiebedrijf van electrici
teit. Dit punt wordt m.n. 
door de zeer grote electri
citeitsafnemers (zoals AKZO) 
naar voren qebracht. 
A~e1nere grootverbruikers 
als de kartonfabrikanten 
zien deelname in het Dage
lijks Bestuur van het pro
vinciaal electriciteitsbe
drijf graag gerealiseerd. 
Realisatie van een lande
lijk electriciteitsbedrijf 
zou echter tot gevolg 
hebben, zo blijkt uit de 
gevoerde diskussie, dat: 
1. kernenergie op grote{r) 
schaal ingevoerd zou kunnen 
worden, 
2. via de electriciteitsta
rieven de kleinverbruikers 
(huishoudens) de industriële 
grootverbruikers zouden moe
ten subsidiëren om hun kon
kurrentiepositie in het 
buitenland te verbeteren. 
Dit is precies het tegenover
gestelde van waarvoor be
langrijke groepen uit de be
volking zich voor inzetten: 
naast de brede schakering 
van groepen die zich tegen 
de toepassing van kernenergie 
verzetten zijn er de woon
lastenkomitees die zich 
ondermeer verzetten tegen de 
stijgende energieprijzen. 
Tegelijk zou een landelijk 
electriciteitsbedrijf een 
verdere concentratie in de 
electriciteitswereld bete
kenen. De demokratie zou 
er nog verder zoek raken. 
Vergeet ook maar dat windener
gie en niet-centrale electri
citeitsopwekking als een al
ternatief in die kringen wordt 
gezien. 

4000 6000 

kernenergie 
~arrnte/krachtkoppeling 

14.3 12.1 11.3 
15.54' 10.04\ 8.24) 
18,3 J 10.1 ~, 7.3 
11.4 8.7 7.7 

COCONUT 
Het pleidooi voor een lande
lijk electriciteitsbedrijf 
op de bijeenkomst van 
Groninger ondernemers en 
EGO staat niet op zich. 
Landelijk is reeds enkele 
jaren een door de regering 
van Agt/Wiegel ingestelde 
Commissie Concentratie 
Nutsbedrijven (Coconut:) aan 
de slag. 
Het Rotterdamse organisatie
adviesbureau Krekel, van der 
Woerd en wouterse kwam eind 
juni 1980 met een advies 
dat onder meer oprichting van 
een landelijke electrici
teitsbedrijf bepleitte. De 
Coconut, waar gemeenten, 
provincis en vertegenwoordi
gers van de ministeries Eco
nomische Zaken, Volksgezond
heid en Milieuhygiëne en 
Binnenlandse zaken inzitten, 
is op dit punt niet meege~aan 
in het advies van het organi
satiebureau. Daarmee is de 
lobbey van grote ondernemers 
niet weggepraat. In ee ko
mend nummer van Atoomalarm 
zullen we op deze problema
tiek uitvoeriger ingaan/Herre. 

Het blijkt dat in ondernemers
land op een rare manier over 
alternatieven wordt gedacht. 
Terwijl in West-Duitsland 
goedkopere electriciteit wordt 
opgewekt door goedkoop Neder
lands aardgas (inleiding Becx) 
is dit voor Nederland kenne
lijk geen alternatief. Het is 
tenminste helemaal niet aan 
de orde geweest. Het beleid 
is het tegenovergestelde: 
gas- (en olie-) gestookte cen
trales worden versneld afge
schreven en er worden kolen 
gestookte centrales gebouwd. 
Zo'n beleid kost natuurlijk 
ook geld dat via de electri
citeitsrekening binnen moet 
komen. Aan de andere kant is 
er in Wes·t-Dui tsland sprake 

9.8 
4. 52) 
1.8 
5.9 

bij de in
vesteringen 
is uitge
gaan van 3\ 
gulden/kW J 

800 
2000 
3000 
1000 

1) T"' het jaarverbruik van door de centrale opgewekte elektrische 
energie (in kWh/jaar) gedeeld door de maximale belasting van 
de centrale op een tijdstip (kwartiergemiddelde) tijdens dat 
jaar (in kiloWatt) 

2) volgens deel 3 van de regeringsnota Energiebeleid 
3) bij de berekening is uitgangspunt: afschrijving in 25 jaar, 

10% rente en een annuïteit van 11% 
4) zie het 'kommentaar' voor wat betreft de betrekkelijkheid 

van deze cijfers 
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van door de 
sidiëerde kolen. 
subsidies moeten op tafel 
komen: nu niet v'ia de elec.
tricitei t .srekening maar via 
de belastingen. 

KERNENERGIE 
De voorstelling dat kernener
gie een goedkoop alternatief 
is, verdient hier ook kom
mentaar. 
In dit of een volgend nummer 
van Atoomalarm zal Joop Boer 
uitvoerig ingaan op de kost
prijs van atoomstroom, Nu 
een paar kanttekingen. 
1. Kerncentrales blijken gee.n 
6000 bedrijfsuren per jaar 
te halen, hoogstens ca. 4800. 
Volgens deze cijfers van van 
Hasselt komt de kostprijs dan 
in de buurt van kolen te liggen. 
2. Kerncentrales gaan geen 25 
jaar mee, vanuit dat gezichts
punt deugt een afschrijving 
in 25 jaar a~ n iet . 
3. Investeringen voor door de 
regeri.ng geplande ke·rncentrales 
van 1000 MW kosten nu al 2 
miljard gulden. Dat is 4000 
te investeren guldens per 
ki.loWatt opgesteld vermogen 
en geen f 2000/kW zoals van 
Hasselt stelt. 
Dat de 'goedkoopte ' van kern
energie (bij grootte bedrijfs
tijden) door hogere investe
ringen per kiloWatt direkt 
verandert, blijkt uit het 
rijtje cijfers voor kern
energie (in de tabel van van 
Hasselt) wanneer we f 4000/ 
kW aan investeringen reke
nen: 23.8 - 12.9 - 9~2 (ct/ 
kWh) bij een brandstofprijs 
van nog geen 1,8 cent/kWh. 

Herre. 

waarschijnlijk nog dit jaar 
zullen de Gronings-Drentse 
Atoomalarmgroepen en de BÜr
gerinit,iativen uit het Emsland 
met radiouitzendingen besin
nen. Op de gezamenliJke verga
derinä van 6 oktober in Borger 
werd efinitief besloten tot 
de aanschaf van een grote zen
der, die het noordeliJke grens 
Îebied van Duitsland en Neder

and Ïaat bestrijken en die 
zuide iak tot en met Lingen 
zal rei en. 

Het idee voor een radiozender 
bestond al langer, maar werd 
deze zome.r nieuw leven inge
blazen. De Noordelijke Atoom
alarmgroepen wilden iets doen 
ter gelegenheid van het feit 
dat vijf jaar geleden, in de 
zomer van 1976 , de plannen van 

RADIO ZENDER 
de regering Den Uyl over 
atoomafval-opslag bekend wer
dén. Naar aanleiding hiervan 
ontstonden de meeste Atoom
alarmgroepen. Kort voor de 
zomer van 1976 was al bekend 
9eworden dat de Duitse over
heid bij Wippingen in het Ems
land proefboringen wilde ver
richten en een opwerkingsfa
briek wilde bouwen. 

Met name voor de BEgA (BUrger
initiativen Emsland gegen 
Atomenergie-Anlagen) is de 
zender van groot belang. De 
pers aldaar is over het alge
meen CDU-gezind en atoom-vrien
delijk. De BEgA ondervindt 
heel wat meer weerstand en 
moeilijkheden dan de Atoom
alarmgroepen bij ons. 
Als uitzendduur van de ze.nder 

5 

moet voorlopig aan niet meer 
dan een half uur per week 
den gedacht. Zo'n kort lijken
de tijd is echter goed om veel 
luisteraars per uitzending te 
trekken en goed om met een 
'geheime zender' niet te veel 
moeilijkheden te krijgen. Om 
de verstaanbaarheid aan beide 
zijden van de grens te bevor
deren zal in uitzendingen ge
deeltelijk in het dialekt 
den gesproken. 

Voor de financiering van de 
zender is geld welkom. Het 
rek.nr . van het Komitee 
Atoomalarm bij de Rabobank in 
Borger is 30.92 . 22.648. Het 
gironr. van de bank is 800729. 



WAAROM IK NIET BLOKKEER 
HERMAN DAMVELO 

~n dit stukje zal ik uitleg
~en waarom ik niet meedoe 
~an b~Okkades zoals die zijn 
~ehouden bij Podewaard en 
~e verri.jkingsfabnek te Al
~lo. Maar laat ik eerst 
even iets vertellen over wat 
lik wel doe in de stri)d te.
gen kernenergie. Ik hOt(d me 
~ezig met het verzB.J~~elen van 
'1n:tormatie, het _!ezen van 
a:aer~~i stUKjtenJ ik pro-
,oeer ae :1.n Qrmatie door te 
geven door artikelen en bo~
ken te senrijven en ooK door 
lhet ner en der aan aJ.skussie
bi)eenx.omsten. mee te doen.Ik 
werk voor Kees.ZiJ,Lstra (;!e 
iKamerJ en Pnilip Viéhoff 
1 {Europees Par.Lement) 1 ik ver
scna:t nen ae argumenten te
lgen net atqomprogramma. Ik 
!probeer te.LJ{._ens gerichte J.n
l:tormatie te verspreiden en 
zo a:t en toe Doe~ ik er 
kleine successen mee. . 
Ik vind het geven van voor
ll~chting en net doorgeven 
van in:tormatie be.a.angrJ.)_K om
ldat dit er toe D1J Kan ~ra
gen: aat mensen inzicht kri.J
gen In wat er zoal speelt7 
I dit ~s be.Langr1JJ(. a].s voor
waarde voor verander1ng van 
ae s1tuat1e. In beginsel sta 
.J.Jt 1Jt aus geheel achter net 
'Deg1nse1 van de basisaemo-
kratie. vandaar aat .i.lt er 
niet zo goed tegen Jtan·, aat 
allerlei mensen tegen m1: op
;ki)ke~ omdat ik toeval.Li~ 
veel weet (aesKunc119 Den • 

Aan ae D.LO.KKaae vor1g Jaar 
11n ooaewaar_a_ eb ik niet mee
geaaan u1t angst voor geweld 
en omaat 1x er nel_ema.al gee,n 
z1n 1n neD de k_ans te lopen 
aoor ae J.VliS in elkaä.r gesla
gen te worden. Nu in Jun1 
.1~0.1 ook de b~onaae te Al
melo is geweest, en er plan
nenziJn voor weer een bloK
Kaae -e Dodewaard, vintt iK 
net:: •no~g_ om aan te geven waa
~om deze akti.evorm llie n.1et 
aansprèekt, nog a:tgezien van 
~iJn angsten. 

pe blokkade bij Dodewaard 
staat weer in het teken van 
pedewaard gaat dicht. Maar 
~oe te bereiken dat Dodewaard 
~icht gaat? 
~et parlement kan besluiten 
~at Dodewaard dicht gaat. 
paarvoor il5 dus .een meerder
~eid in de Tweede Kamer ver-

eist. Het aantal kamerleden 
dat voor onmiddellijke slui
ting heeft gestemd is toege
nomen van een handjevol een 
j~ar of drie geleden tot 
ruim zestig voorjaar 1981. 
Nog steeds een minderheid, 
maar een groeiende minderheid. 
Aktie voeren om te bereiken 
dat.de minderheid om slaat in 
een meerderheid betekent dus 
invloed uitoefenen op poli
tieke partijen. In feite 
gaat het er om een stuk of 15 
kamerleden over de streep te 
trekken. Als anti-kernenergie
beweging moet je er dan voor 
zorgen dat de dialoog met an
dersdenkenden in stand blijft. 
Je moet deze mensen niet on
nodig redenen geven om niet 
naar je te luisteren. Je moet 
voorstanders van kernenergie 
niet onnodig kansen geven om 
tw:ij.felaars naar zich toe te 
trekken. Als je in principe 
de lijn vla het parlement 
wilt volgen, moet je geen 
blokkades doen, omdat de voor
st.anders va~ kernenergie daar
op inspelen met allerlei za
ken als: het is een geweldda
dige aktie etc. 
Indien men tot de konklusie 
zou komen, dat men geen ver
trouwen meer heeft in het par· 
lement, dat men op eigen 
kracht moet vertrouwen, dan 
volgt daaruit een geheel an
dere strategie, zoals het vor· 
men-van blokkades. Maar wat is 
dat nou precies, het·vertrou
wen op eigen krac~t? Is dat de 
overtuiging dat Dodewaard dicht 
gaat door een blokkade? Naar 
mijn mening is. zo'n blokkade 
alleen maar te verwezenlijken 
als je in staat bent met dui
zenden mensen maandenlang de 
toegangswegen af te zetten. 
Dat betekent dan wel, dat je 
b.v. mensen die werken of kin
deren verzorgen uit sluit van 
de. aktie. Bn bovendien loop 
je steeds meer gevaar dat de 
zaak uit de hand loopt, dat 
de ME harder optreedt. om de 
blokkade in stand te houden, 
zul je je dus steeds harder 
moeten verzetten} üet 9evaar 
bestaat dat je dezelfde of 
hardere middelen gaat gebrui
ken als de ME, met als uiter
ste konsequentie gewapend ver
zet. Daarmee zou je in strijd 
komen met de doelstelling van 
de aktie, die immers staat in 
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het kader van het streven 
naar een vredelievender sa
menleving. In het idee dat 
je via een blokkade de slui
ting af kunt dwingen, zit 
dus al vantevoren een frus
tratie ingebakken. Na de 
blokkade blijven Dodewaard 
en Almelo gewoon doordraa
ien. 
Naar aanleiding van de blok
kade te Almelo, wordt wel ,ge
zegd.: ja maar zonder die 
blokkade was de verrijking 
niet in discussie gekomen. 
Dat betekent dat stilzwij
gend wordt gehoopt invloed 
uit te oefenen op de publie
ke opinie, Dus niet uitslui
tend vertrouwen op eigen 
kracht? Ik heb de versla-
gen over de blokkade in de 
kranten gelezen. Wat me daar 
bij opvalt is, dat vrijwel 
alle artikelen uitsluitend 
gaan over geweld en het in
grijpen van de ME. Het waar
om van de aktie kom~ niet 
naar voren. Nu zullen vele 
aktievoerders tegenwerpen 
dat de pers nu eenmaal zo is. 
Maar dan vind ik het vreemd, 
dat er wel perskonferenties 
gegeven worden. 
Als men de parlementaire de
mokratie verwerpt en de pers 
afschildert als rechts, dan 
vraag ik me af hoe het zit 
met de ideeën over basisde
mokratie. Basisdemokratie kan 
toch niet betekenen dat men 
uitsluitend in de eigen ba
sisgroep demokratisch te werk 
gaat? Het betekent toch ook 
4at de hele samenleving om
gevormd moet worden volgens 
de beginselen van de basisde
mokratie.? Als men uitgaat 
van een houding van afkeer 
tegen de rest van de samenle• 
ving, zal men de groep nooit 
uit kunnen breiden. Het wer
ken binnen de eigen groep is 
veel gemakkelijker dan het 
~rken naar buiten toe. Toch 
zal juist naar buiten toe, in 
de eigen buurt gewerkt moeten 
worden.In dit kader past bij
voorbeeld de giro-blauwaktie, 
waarbij je de mensen in de 
eigen straat duidelijk kunt 
makendat men zich kan ver
zetten tegen Dodewaard. He
laas waren de basisgroepen 
van de stad Groningen niet 
zo basisdemokratisch inge
steld, dat men echt mee wil-

vervolg-. 
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Basisgroepen gaan niet zomaar 
met hun lijf voor een poort 
van een atoomobjekt zitten en 
laten zich wegdragen/in 
elkaar slaan door de M. E. 
De aktie is wel degelijk ge
richt op meningsvorming onder 
de bevolking, naast het feite
lijk bemoeilijken van de pro
duktie van, in dit geval, de 
UCN. En de nieuwbouw aan de 
oe h~êft een week stilgelegen 
en het bedrijf h~êft tijdens 
de aktie maar op halve kracht 
gedraaid! 
Ook bij de nieuwe blokkade van 
Dodewaard wordt met de menings
vorming onder de bevolking re
kening gehouden, getuige de 
organisatie van allerlei akti
viteiten in het hele land in 
de voorbereiding ervan. Uitein
delijk is die meningsvorming 
onderde bevo~king bepalend 
voor wat erop energiegebied 
plaatsvindt, ook voor het par
lementaire gebeuren. Ook al 
komt soms tijdens een ak~ie 
zelf vrijwel alleen H.E.-op
treden op de voorgrond en in 
de pers. Van de kant van de 
atoomlobby is het organiseren 
van geweld juist een doel om 
zo de aktiedoelen aan het oog 
te onttrekken. Dit bleek ook 
tijdens de aktie in Almelo. 
Onder druk van de UCN-direktie 
werd vrijdagochtend door de 
M.E. hard opgetreden: de ont
ruiming had de vorige dag te 
lang geduurd. Aan de andere 
kant: bij grotere deelname 
zou in het geheel nie.t zijn 
ontruimd zo is na de aktie 
bekend geworden. Dat wil 
zeggen het kantoor- en labo
ratoriumpersoneel zou twee 
dagen niet gewerkt hebben, 
m.b.t. de produktie zou niets 
veranderd zijn, dat personeel 
bleef permanent op het 
terrein. 
Het gaat er dus niet om of je 
via het parlement Dodewaard 
wilt sluiten of dat je geen 
vertrouwe.n meer heb in de 
parlementaire demokratie en 
met je Lijf voor een poort gaat 
zitten. Dat is een platvloerse 
tegenstelling. 

de werken aan e g ro- auw
aktie en de buurten in wilde 
gaan, een enkele uitzondering 
daargelaten. 

Ik ben voor echte basisdemo
kratische akties in mijn ei
gen omgeving en tegen centra
listische, grootscheepse blok
kades . 

We maken ons alleen niet af
hankelijk van de parlemen
taire besluitvorming . Je 
staat voor een bepaalde zaak 
en of het parlement nu in 
meerderneid (nog) niet voor 
sluiting is dààr laat je je 
hoogstend door beïnvloeden 
door je nog meer voor slui
ting in te zetten. 

EIGEN KRACHT 
De tijd is voorbij dat je 
je in l~at pakken door verhaal
tjes dat het parlement an-
ders heeft ·besloten en dat je 
je niet meer MAG verzetten, 
dat d~t ondemokratische zou 
zijn, dat je je mening maar 
MOET veranderen. Een slecht 
besluit IS een slecht besluit! 
De tijd is ook voorbij dat 
er all~~n maar gedemonstreerd 
wordt vOOr een parlementaire 
beslissing. En de tijd is 
voorbij dat er alleen maar 
GEDEMONSTREERD wordt . Op 
dit moment hebben blokkades 
nog overheersend een demon
stratief karakter, de tijd 
komt nog wel dat de menings
vorming onder de bevolking 
zover is dat (delen van) 
de Nederlandse samenleving 
plat gaan en mensen wêl 
langduriger atoomobjekten 
kunnen blokkeren. 

Dat ik wêl blokkeer wil ni.et 
zeggen dat ik de aktivitei
ten van Herman Damveld niet 
zie zitten. Hij moet be
slist doorgaan met zijn werk. 
Het parlement is (helaas) 
voor een deel een wereldje 
apart: er ziin kamerleden 
die slechts het Binnenhof 
op hun duimpje kennen, 
er zijn er die alleen de 
direktiekantoren kennen of de 

EN IK WEL 

laag uitgesneden hals van 
cocktailpartydames, er 
zijn er die alleen Staphorst 
weten te liggen en er zijn 
ook goeie en integere kamer
leden. 
Dat vereist zo zijn eigen aan
pak als je daar wilt argumen
teren . De ~ên kan daar meer 
geduld voor opbrengen dan de 
ander . Allebei is nodig. Dat 
is juist de kracht van de 
antikernenergiebeweging. Er 
zijn basisgroepen , maar ook 
giroblauwgroepen , energiegroe
pen, atoomalarmgroepen, 
er zijn zelfs groepen die niet 
expliciet tegen kernenergie zijn, 
maar wel een bijdrage aan een 
andere energiepolitiek leveren 
zoals woonlastenkomitees en 
bijv. een Vereninging voor 
Windenergie, 

RECHTSORDE 
ons wordt voor de voeten ge
worpen dat wij de rechtsorde 
zouden aantasten. Wat is dan 
rechtsorde'? Naar mijn mening 
recht op een veilig bestaan, 
recht op een dak boven m'n 
hoofd, recht op werk en in
komen, recht op vrede. Trou
wens niet dè bl okkeerders 
van UCN krijgen een proces 
aan hun broek wegens grond
stoffenroof uit Namibië, de 
Nederlandse regering wêl. 
En ik ben ook geen held hoo~, 
ik wil ook niet door de M.E. 
in elkaar geslagen worden, 
liever niet. Maar moet je je 
daardoor aktievormen uit 
handen laten nemen. Binnen de 
basisgroepen worden dat soort 
dingen trouwens prima opge
vangen: je steunt elkaar voor, 
in en na de aktie en niemand 
is verp~icht risico ' s te lopen 
om klappen te krijgen die 'ie 
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zelf niet wil. 
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JAN BRINKS DUITSLAND REVISIE 
INTRODUKTIE 

Bij het vorige nummer van 
Atoomalarm waren een paar me
dewerkers iets te fanatiek in 
de pen geklollUllen. Het gevolg 
was dat een aantal artikelen 
geschrapt moesten worden (o.a. 
het artikel 'Overheden de 
grens over', waarnaar op pag. 
10 verwezen werd). 
In dit nummer zal ik proberen 
een overzicht te geven van de 
stand van zaken in Duitsland 
voor zover nog niet in Atoom
alarm 2 behandeld. 

,In Bonn zijn de deelstaatrege
,ringen en de bondsregering het 
op 14 oktober eens geworden 
;om de vergunningenprocedures 
voor atoomcentrales te versnel 
_len. Dit gebeurt op aandrang 
van de energiebedrijven en cen
_tralebouwers. Volgens de rege
ring in Bonn zal dit niet ten 
'koste gaan van de veiligheid 
en van de ;echtsbescherming 
van de burgets. 

den eenvoudiger organisato
rische en bestuurlijk-admini
stratieve voorschriften tot 
regel. 
Alle nieuw te bouwen drukwater
reakteren (dat zijn de meeste 
atoomcentrales) worden gestan
daardiseerd. De eerste serie 
hiervan, waartoe ook de nieuwe 
centrale bij Lingen gaat be
horen, heet 'Baulinië 80'. 
Hierbij hoort ook een een
heids-vergunningsaanvraag. De 

Vier van de elf in bedrijf 
zijnde atoomenergiecentrales 
in West-Duitsland moeten voor 
meer dan een miljard mark om 
qebouwd worden. De atoom-
stroom wordt er weer heel wat 
duurder om. Ontkend wordt ech 
ter dat de operatie absoluut 
noodzakelijk is; het is een 
stuk extra veiligheid, het is 
"deutsche Gründlichkeit" -
teqenover Franse slordigheid. 

atoomrechtelijke procedure- Kokend-water reaktaren worden 
verordening van het ministerie momenteel in de Bondsrepublie 
van binnenlandse zaken in Bonn niet meer gebouwd. Bij vier 
wordt vernieuwd. Zo wordt het nog in gebruik zijnde reakto
aantal benodigde deelvergunning• ren van dit type konstateerde 
en verkleind. Verder zullen de "Reaktor-SicherheitskollUlliS 
de. burgers geen inspraak meer sion" al in 1977 moeilijkhe-
hebben in de meeste gevallen den met de koelwaterleidingen 
van •positieve' veranderingen Aan de primaire, onder druk 
bij in aanbouw of in bedrijf staande, koelwaterleidingen 
zijnde centrales. (van reaktorvat naar turbine) 
De Duitse industrie was blij werden scheurtjes ontdekt in 
met het besluit. De bondsrege- lasnaden en kwam korrosie 
ring wil ervoor zorgen dat (roest) voor. Als zogenaamde 
tegenover de 9000MW nu, er in voorzorgsmaatregel worden al-
1990 een vermogen van 26000 MW le buizen vervangen van dit 

Na 1976 zijn in West-Duitsland tot heil van de mensen zal nukleaire systeem. De vier 
enkele jaren lang geen bedrijfs kunnen bijdragen. atoomcentrales zijn: Bruns-
vergunningen voor nieuwe atoom- büttel (Sleeswijk-Holstein), 
centra~es atgegeven. De moei- Würgassen ( bij het grens-
lijkheden lagen voornamelijk op punt Nedersaksen, Noordrijn-
juridisch gebied. Er moest in een Westfalen en Hessen), Phi-
'toereikende Entsorgung' voor- lippsburg (Baden-Wdrttemberg) 
zien zijn (d.w.z. verwerking en en Ohu (Beieren). De kosten 
opberging van het atoomafval),_ worden geschat op 1,2 mil-
wilde een nieuwe atoomcentrale jard D-mark. Nog eens zo'n 
in bedrijf kunnen gaan. Sedert Lk~e~rgniUii[n~--~!!~!!~~!!!!!!!!!!~ 
~979 wordt deze voorwaarde r 
echter zeer soepel toegepast. NDR - 3, 11 okt. 1981, 
De geplande bouw van 'tussen
opslagplaatsen' (o.a. in Ahaus) 
en de binnenkort te verwachten 
aanwijzing van een standplaats 
voor een opwerkingsfabriek in 
Hessen, zijn al voldoende 
voorzorgsmaatregelen, aldus de 
West-Duitse bestuurders. Maar 
ook dan gaat de bouw van een 
atoomcentrale voor de atoom
lobby nog niet van een leien 
dakje. Da soms meer dan 10 
deelvergunningen per centrale 
kunnen ook leiden tot evenzo
vele adviesrondes en vooral 
processen tegen de opdracht
gevers. Hierdoor ontstaan 
vaak jarenlange vertragingen. 
De grootste centrale-bouwer, 
de Kraftwerk Union (KWU, een 
Siemensdochter) zat te springen 
om nieuwe orders (dit jaar 
moesten zij reeds hun onder
neming op alle fronten met 20% 
inkrimpen) • 
Met de nieuwe maatregelen wor-

bedrag kost het de centrales 
Hamburg-De nedersaksische mini- vanwege inkomstenderving ge-
ster-president Ernst Albrecht durende de tijd, ruim een 
(CDU) ziet het n~et zitten in jaar, waarin geen stroom 
zijn deelstaat, naast Gorleben wordt geleverd. Mogelijk 
nog meer zoutkoepels te onder- duurt de stillegging zelfs 
zoeken op hun geschiktheid twee tot drie jaar. De vier 
voor het opslaan van hoog-ra- centrales leveren met zo'n 
diaaktief afval. Albrecht ver- 3200 Megawatt vermogen een 
klaarde dit in een radio-inter- derde deel van de Westduitse 
view. Hij zei dat uit tech- atoomstroom. oe nieuwe me-
nies en ekonomies oogpunt de taalsamenstelling voor de 
bovengrondse, zogenaamde 'tus- pijpen (die allemaal in hoog-
senoplag' (zoals die in Ahaus radioaktieve ruimtes inge-
gepland is), voorlopig beter bracht moeten worden)laat 
is. Albrecht zit waarschijnlijk zich beter lassen. Dat nie-
rnet weerstand tegen dergelij- we materiaal is echter ook 
ke proefboringen in zijn maag. 
De onderzoeksresultaten van de 
proefboringen in Gorleben waren 
slecht en wordt van verschei
dene kanten aangedrongen op het 
doen uitvoeren van proefborin
gen op andere plaatsen. Eén 
van de kandidaten is het vlak-
bij Sellingen over de grens 
gelegen Wippingen. 
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meer onderhevig aan korro
sie. Dat is minder erg, vol
gens een zegsman van een kern· 
centrale: •korrosie kan men ii 
de gaten houden". 
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Voor de binnenkort te bouwen 
1300 MW kerncentrale bij Lin
gen zijn drie vergunningspro
cedures te onderscheiden. De 
procedure in het kader van de 
atoomwet, de procedure in het 
kader van de waterwet en een 
nog niet geheel bekende pro
cedure voor de bouw van het 
koelwatermeer bij Geeste. 
Deze vergunningsprocedures 
behoorden ons insziens ge
zamenlijk en ondeelbaar be
handeld te worden. Dit is 
echter niet gebeurd. De 
atoomrechtelijke hoorzit
ting vond van 12 t/m 15 mei 
plaats (zie Atoomalarm 2, 
pag. 6,7), de waterrechtelij
ke zitting op 1 juni en vol
gende dagen. 
Een hoorzitting over het koel
watermeer heeft tot nu toe 
niet plaatsgevonden. 
Door een fout bij het lay-ou
ten werd in de vorige atoom
alarm op pag. 8 het artikel
tje over het koelwatel!IIleer 
Yë!Stgekopp-=!ld aan een gedeel
te van het verslag van Oene 
Zwittink over de waterrechte
lijke hoorzitting! Waterrecht 
en koelwatermeer zijn echter 
ges~heiden. Hierbij nog een 
kort verslagje van de water
rechteliike hoorzitting. 
Op 1 juni begon in Lingen de 
hoorzitting over de vergun
ningsaanvraag van de Verei
nigte Elektrizitätswerke 
Westfalen (VEW) om koelwater 
aan de Eem~ te mogen onttrek
ken, gebruikt koelwater er 
weer in te leiden en een 
koeltoren te bouwen. Men is 
een hoeve3lheid water nodig 
van 1,53m /sec. (bijna30 mil
joen km ) om de 1300 MW-kern
centrale te k~nnen koelen. 
Slechts 0,6 m I sec. wordt 
teruggeloosd, wat beteken), 
dat in de koeltoren Ó,9 m I 
sec. (licht-radioaktief) wa
ter verdampt. 
Onze grootste bezwaren richt
ten zich tegen het feit dat 
de rivier de Eems gemiddeld 
50 tot 60 dag~n per jaar min
der dan 1,5 m water per sec. 
voert. Om dit probleem te 
verhelpen wordt het koelwa
termeer gebouwd (dat echter 
ook met Eemswater moet worden 
gevuld), zo vertelden de ver
tegenwoordigers van de bedrij
ven. Hierop kon niet worden 

LINGENI ~ _B_M_D 
de Eems. Bij storingen kan 
het bedrijf van een kerncen
trale zeer ernstige radio
aktieve besmetting van de 
Eem·s betekenen. Bij normaal 
bedrijf wordt de rivier ech
ter vervuild door onder ande
re licht-radioaktieve stoffen 
en roestprodukten. Ernstiger 
is het echter dat doordat 
minder water wordt terugge
leid de vervuilingagraad ho
ger wordt. Bovendien zullen 
nieuwe bedrijven, die door 
de overtollige energie van 
de kerncentrale worden aange
trokken, ook nog eens op de 
Eems gaan lozen. Vervuiling 

van Dollard- en Waddenge
bied is verder ook nog te ver
wachten. 
De werkgroep Eemsmond heeft 
in april, op verzoek van de 
Atoomalarmgroepen, een be
zwaarschrift ingediend. 

Gasten 
Op die eerste juni in Lingen 
werden wij als Nederlanders 
direkt tot de behandeling 
toegelaten, in tegenstelling 
tot de atoomrechtelijke hoor
zitting. Maar ook nu gold, 
dat we slechts 'Gäste' waren. 
Evenals voor de vorige hoor
zitting waren ook nu Nederlan
dse bestuurders uitgenodigd. 
Zij wa.ren echter niet komen 
opdagen. 
Na enkele dagen moeizaam dis
kussiëren moesten de Bürger
initiatieven uit het Emsland 
tot de konklusie komen dat het 
bijzonder weinig opgeleverd 
had. De waterrechtelijke ver
gunning zal waarschijnlijk o
ver niet al te lange tijd wor
den verstrekt. 
P.S.: meer over deze hoorzit
ting is te vinden in de vorige 
Atoomalarm, van de hand van 
Oene Zwittink. 

In Den Haag worden voorberei
dingen getroffen voor de BMD. 
Deze discussie gaat, zoals be
kend, niet alleen over kerne
nergie. Gesprekonderwerp moet 
zijn: de sociaal-economiese 
structuur van onze samenleving 
met daaraan gekoppeld de ver
schillende denkbare energie
vormen waarmee een in tech
nies en organisatorles ge
wenst produktieapparaat aan 
de gang kan worden gehouden. 
Om hier niet ter zake doende 
redenen hebben de noordelij
ke AAP-groepen besloten de 
discussie te boycotten. 

16 juli dit jaar vond in Gro
ningen een eerste bijeenkomst 
plaats van enkele noordelijke 
energie- en milieugroepen en 
Leo Jansen, op persoonlijke 
titel lid van de stuurgroep 
BMD. Enkele vertegenwoordi
gers van de noordelijke a
toomalarmgroepen waren bij 
dit gesprek aanwezig. Een 
groep mensen heeft zich. ge
formeerd, die een eigen in
breng bij de BMD ambieert. 
Basis van deze inbreng zal 
een, op punten gemodifieer-
de versie van Potma's alter
natief scenario zijn. (Zie 
Theo Potma's 'Het vergeten 
scenario' (1979)) 
Duidelijk werd, ook al staat 
de stuurgroep los van ge
vestigde politieke instel
lingen als parlement en mi
nisteries, dat zij qua sa
menstelling een weerslag is 
van het nederlandse politieke 
krachtenveld. Hetzelfde 
geldt voor de adviseurs, die 
de leden van de stuurgroep 
zullennbijstaan bij het ver
werken van de aan de stuur
groep zullen bijstaan bij 
het verwerken van de aan de 
stuurgroep vanuit de samen
leving toegediende informa-
tie. waakzaamheid blijft dus 
geboden. (Als inderdaad ook 
de adviseurs het nederlandse 
politieke krachtenveld weer
spiegelen, lij'kt me er geen 
reden tot waakzaamheid - red._) 
Omdat Theo Potma's alterna
ïef scenario een zinnige 

benadering inhoudt, lijken 
de nog geplande vergaderin

~ .... ~~gen belangrijk genoeg om 
als waarnemer bij te wonen.Zo 

doorgeqa.an. aanqezien het koel- NUKLEAIRE 
watermeer bie~ geen onderwerp 

WERKGELEGENHElP-
nodig volgen verdere versla
gen. 

steef van duin 
van diskussie was. De verdere 
diskussie 3pitste zich onder · 
andere toe op de kwestie van 
een toenemende vervuiling van 
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Nadat deel II ons heeft laten 
zien hoe de zoutkoepels ont
staan zijn, gaan we ons in 
deel III bezig houden met 
de weg die het radio-aktieve 
afval moet afleggen van de 
oPwerkingsfabriek via de 
zoutmijn naar de biosfeer. In 
de laatste aflevering van 
deel III zullen we de aan
dacht op het laag-, middel
en hoogaktieve kernafval 
richt.en, maar eerst zal in 
deze aflevering de 'levens
loop" van het kernsplij-
tingaafval (KSA) bekeken 
worden. Het tweede deel zal 
(onder voorbehoud) in Atoom
alarm 4 verschijnen. 

De kerncentrales in Borssele 
en Dodewaard, resp. met een 
capaciteit van 4SO MWe en 
SO MWe, moeten om de drie á 
4 jaar, als het uranium-
23S gehalte in de splijtstof
elementen van 3,2 naar o,S 
gewichtsprocent is gedaald, 
die gebruikte splijtstofele
menten vervangen door nieuwe. 
Momenteel wordt jaarlijks 1/3 
van de inhoud in het reactor
vat omgewisseld. Dat houdt 
in dat in Dodewaard jaarlijks 
~a. 3S brandstofstaven gewis
seld worden. Deze brandstof
staven worden dan, na een 
afkoelingsperiode van ruim 
een half jaar, naar Enge
land voor wat betreft de 
Dorlewaardse staven en naar 
Frankrijk voor wat betreft 
de staven van Borssele ge
zonden. Dit is mogelijk 
door het kontrakt dat ge
·sloten is tussen de firma's 
GKN en BNFL enerzijds en 
de firma's PZEM en Cogégma 
anderzijds. zoals u gelezen 
heeft in Atoomalarm nr. 2 
van deze jaargang, hebben 
de Tweede en Eerste Kamer 
aan deze kontrakten hun sanc
tie verleend, zodat de opwer
king van de staven die in 
Windscale en La Hague zal 
geschieden, niet alleen pri
vaatrechtelijk maar ook 
publiekrechtelijk mogelijk 
is gemaakt. 
Na zo'n half jaar zullen de 
brandstofstofstaven dan ver
voerd worden naar Frankrijk 
en Engeland, resp. per vra·cht
auto en per schip. Speciale 
containers zullen er voor 
moeten zorgen dat het stra-

· Üuo! 
word.~ 
port 
veel: 
CU:r;i<: 
zortQ.ex; ,... ._,,·,::.~;,q ~ ... ·c;r •. ?:i.H 

is binnen een straal. vän 
100 lileter in minder .aan een 
uur eendodelijke stralings
iloSis op·· te leveren .• Behàl
ve een goede afscherming is 
dan tevens nog een goede af
sluiting nodig, zodat geen 
lekkage zal optreden. 

OPWERKINGSPROCES 
)fa aankomst van de brandstof-' 
$t:aven in •windscale of La 
Hiigue; worden de·.:e met. 
speciii.lE\ '•Y 

··fàbrir.< · ·· ·' "·' · 
een. b; .;,}, ;·r:t · ·d:·~~- ~- ....... t._!_..i.!':=;~:<.·~ 
ven. u"· 
haalt 
'riu:llt', 
stopt.: 

.-
In afwachting van het c ,. be
drijf gaan van de Tho.c, 
.fabriek te Windscale, waar 
o.ca. de Dodewaardse staven 
opgewerkt ;:ullen worden, en 
van de fabriek U.P Ja voor 
de staven uit Borssele, wat 
gèachtwordt te gaan gebeuren 
in resp. 19·83 en 1985,zullen 
de brandstofstaven in bas
sins opgeslagen wordèh. 
Laten we even veronderstellen 
dat alles loopt z.oals het 
zou moeten lopen en dat in 
1983/' SS beide bedrijven in 
staat zijn te .gaan beginnen 
met de werkzaamhe~en. zonder 
dat techni:ese storingen tot 
verder uitstel nopen, dan 
worden de staven uit de op
slagbassins gehaald en weer 
naar de fabriek gevoerd, 
waar het opwerken zal gaan 
geschieden volgens het in de 
VS ontwikkelde 'Purex-pro
ces'. Dit is niet, zoals in 
de kerncentrales., een nucle
air proces, maar een che
misch proces. Na aankomst 
in de fabriek worden de sta
ven in de zogenaamde 'hete 
cel' in stukken van 2,S cm. 
gezaagd, waarna ze in heet 
water met geconcentreerd 
salpeterzuur worden gede
poneerd 0!1\ het niet ver
spleten uranium en het (in 
de kernreactoren gevormde) 
plutonium er weer u.it te
ruq te winn.en. Dat gaat 15 
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als vo gt: riawaardig p u
tonium is in salpeterzuur 
niet opl.osbaar, terwijl 
vierwaardig plutonium dat 
wel is. Nu wordt aan die op
lossing een bepaalde stof 
toegevoegd die uranium niet, 
maar plutonium wel redu
ceert, met als gevolg dat 
het (vierwaardige) opgelos
te plutoium tot driewaardig 
gevormd wordt en neerslaat, 
zodat het dan opnieuw ver
vrand kan worden. Eenzelfde 
proces wordt gehanteerd voor 
het terugwinnen van uranium. 

AFVAL 
Behalve het voor hergebruik 
bestemde uranium en plutonium 
worden ook andere bestandde
len in de oplossing gevormd 
wat bij elkaar het radio-ak
tieve afval vormt. Bij het 
opwerken komen o.a. de gas
vormige splijtingsprodukten 
tritium, krypton-SS en jodium 
131 vrij. Het gasvormige 
karakter van deze splijtings
produkten maakt dat ze niet, 
zoals het later ter sprake 
komende vaste afval, voor
bestemd zijn te worden op
geborgen in geologisch sta
biele formaties, welke de 
zoutkoepels in de ogen der 
regering voor Nederland 
zijn, maar dat ze, al of 
niet gefilterd, in de lucht 
of in het water geloosd zul
len worden. 
Aangezien filterinstallaties 
nu nog economisch onrendabel 
zijp, en dat voor 2000 ook 
ook niet zullen worden (al
dus BNFL in 'Irradiated Fuel 
Cycle", uitgegeven in april 
'7S) worden deze gassen in 
zeer beperkte mate gefilterd. 
De lozingen in Curies per 
jaar bij de opwerking van 
1000 ton uranium, als bere
kend in het Amerikaanse rap
port WASH-1248, zijn voor 
tritium Soo.ooo curie (vgl. 
voor een kerncentrale van 
1000 MWe met een kokend
waterreactor (KWR), zoals 
in Dodewaard gebruikt wordt, 
of een drukwater reactor (DWR 
als in Borssele, resp. 5 en 
100 Ci.), voor Krypton-SS 
10 miljo.en CL (20000 Ci voor 
beide bovengenoemde reactor-

z.o.z. 



typen) ; en voor Jodium-131 
en andere jodium-isotopen 
0,77 Ci, aangezien dit ele
ment bijna geheel gefilterd 
wordt (bij een KWR komt 2,5 
Ci. vrij evenals bij een DWR) 
Filtreringsinstallaties voor 
Tritium en Krypton zullen 
waarschijnlijk op zich laten 
wachten tot na de eeuwwisse
ling. Ook andere alternatie
ven worden aangeboden, zoals 
bijvoorbeeld Tritium in de 
vorm van Tritiumwater af te 
scheiden om het daarna in 
poreuze bodemlagen te laten 
dringen. De normen van 
het Duitse rapport'Studie 1220 
J"ulich' zijn dat in een 
straal van 6 km. rond de fa
briek geen mensen mogen wo
nen, binnen een gebied met 
een straal van 30 km. niet 
meer dan 60 km. rond de fa
briek geen mensen mogen wo
nen, binnen een gebied met 
een straal van 30 km. niet 
meer dan 60 mensen en binnen 
een gebied met een straal van 
50 km. niet meer dan 80 men
sen per vierkante km. Aange
zien dit ~aoport het karakter 
van een advies draagt en geen 
dwingende regelen voor
schrijft wordt getracht een 
gebied te vinden dat, ge
woon, zo min mogelijk be
volkt is. 
noot: 
1. bij een kerncentrale 
komt echter niet slechts het 
edelgas Krypton-SS vrij, 
maar tevens de edelgassen 
xenon-133 en xeuon-135. 
Deze zijn berekend bij de 
radioactiviteitsgraad 
voor de kerncentrales. 

E.G.O. 
De aandeelhouders dan wel com
missarissen van de Gemeen-
schappelijke Kernenergiecen
trale Nederland (G.K.N.-Dode
waard) hebben nog niet beslo
ten de centrale stil te leg
gen. Dat viel ook niet te 
verwachten. Maar zelfs een 
diskussie over het al dan 
niet sluiten van de centrale 
zal niet plaatsvinden binnen 
de G.K.N. 

In de speciale Algemeen-Be
stuursvergadering van het EGD 
op vrijdag 13 maart jl. werd 
een motie aangenomen waarin 
de vertegenwoordiger van het 
EGO naar fie GKN (de Groningse 
gedeputeerde Bé Bos) opgedra
gen werd zo'n diskussie over 
sluiting in de GKN op gang 
te brengen. Dit is blijkbaar 
nog niet gelukt in de twee, 
sinds maart, gehouden aan
deelhoudersvergaderingen 
van het GKN. 

Giroblauw 

DODE WAARD 
"Wil verachte naar voren komen?" 
Het strafproces was begonnen. 
Aan verdachte was ten laste 
gelegd "poging tot moord" op 
de waard van het café Geka-en. 
Aan het woord was de offi-
cier van Justitie, die, na 
het oplezen van de tenlaste
legging, zijn pleidooi tegen 
'1e verdachte begon. 
"Edelachtbare! Uit de voorge
legde feiten blijkt duidelijk 
dat verdachte uit was op het 
vermoorden van deze waard, 
die zijn leven alleen nog 
te danken heeft aan het in
grijpea van de overheid. Dat 
verdachte hie~op uit was, 
moge blijken uit zijn beken
tenis, die bij de stukken ge
voegd is, waarin hij zegt, 
dat hij en de zijnen al 
jaren bezig zijn met het be
raden van plannen tegen 
slachtoffer, jazelfs al 
meerdere malen gepoogd heeft 
deze man om het leven te 
brengen, wat moge blijken 
uit de bijgevoegde straflijst 
waarop al hun pogingen staan 
genoteerd, pogingen ja, om

Reden genoeg om het EGD er kon dat, gelukkig., het nooit 
stant op te bliJ"en wijzen, is gekomen tot voltooiing van 
dat zij zich sterk moet maken huri plannen. Gezien het grote 
voor sluiti•19 van Dodewaard. gevaar dat verdachte dan ook 
Doe daarom mee {of blijf mee- oplevert voor de maatschappij 
doen) aan de giroblauw/bank- eis ik de maximale straf, te 
groen-aktie. Hoe? weten 15 jaar gevangenisstraf. 
uw elektriciteitsrekening Het woord is aan de raadsman 
aan het EGD (of voor stad- van verdachte. 
Groningers aan het G.A.B.) "Edelachtbare! Ik ben het 
betaalt u voortaan niet meer volstrekt met de officier van 
met een acceptgirokaart of justitie eens, als hij zegt, 
door automatische overschrij- dat verdachte erop uit was 
ving. Krijgt u een accept- slachtoffer om het leven te 
girokaart, dan neemt u het brengen. Dat dit een straf-
gedrag over de periode waar- baar feit oplevert, is dan ook 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~op het bedrag betrekking in beginsel juist, maar bezien 
heeft e~ uw verbruikers- in deze zaak, zou een veroor-

Energiekrant over aa.:l'dgaspolitiek. 
De komende tijd zullen in heel 
Nederland akties plaatsvinden 
tegen de prijsverhoging van 
het aardgas voor kleinverbrui
kers en voor een andere ener
giepolitiek. Ter ondersteuning 
van die ~kties wordt in novem
ber door OBASA (sekretariaat 
van het Landelijk Aktie Beraad 
van stookkostenkomitees en 
buurtkomitees), Konsumenten 
Kontakt en het LEK een energie
krant uitgebracht. De krant 
zal o.a. artikelen bevatten 
over de struktuur van de gas
exploitatie in Nederland, de 
rol van de oliemaatschappijen 
in de energievoorziening, 
~et onderzoek van Konsumenten 
~ontakt en de Ind~striebond 
~NV naar qe toename van de 
~oonlasten en de afhankelijk
~eid van de nederlandse over
heid van de aardgasbaten. ver
der komt er een oproep in om 
ot aktie te komen. 

nummer over en vernietigt deling van verdachte zeer on-
daarna de kaart. Het volle- rechtvaardiq wezen, als wij be-
di~e bedrag maakt u over denken, dat slachtoffer bij 
met twee girokaarten of het in gebruike houden van 
bankcheques. zijn bedrijf zich van zeer 
Met de ene kaart maakt u êén malafide praktijken bedient. 
gulden over onder vermelding Voor het goed lopen van 
van: STOP DE STEUN AAN DODE- zijn bedrijf heeft hij nl. 
WAARD! staven nodig, in vakjargon 
Met de andere kaart betaalt splijtstaven genoemd, zonder 
u de rest van het bedrag. dewelke hij binnen de kortste 
'Jp beide kaarten moet u uw keren faill,iet zou gaan. Het 
verbruikersnummer en de periode, feit dat slachtoffer meer van 
waarop de betaling betrekking ' die staven in bezit heeft dan 
heeft, vermelden. toegestaan is (zie de l;>ij' de 
Heeft u de EGO gemachtigd de stukken gevoegde wet), waar-
rekening automatisch af te door hij, behalve het overtre 
schrijven, dan moet u een den van die wet, ook een ge-
briefje ndar het girokantoor vaar is voor zijn omgeving, 
(of bank) sturen dat u die hebben verdachten besloten 
machtiging intrekt. Wordt een eind te maken aan deze ge-
daarna het b~drag toch auto- vaarlijke manipulaties, zo 
matisch afqeschreven, dan n1at goedschiks dan maar 
kunt u het terugeisen. kw.aadschiks. Na jarel'lang aan-
zo voelt het EGO in haar ge- gedrongen te hebben bij de 
dutomatiseerde administratie instandhouder van het bedrijf, 
het verzet tegen kernenergie. nl. de overheid, die bezwaren 
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BRIEF RAPPORT 
LINGEN 

Bij de redakti.e is een brief 
binnengekomen van Bert Dijk
sterhuis uit Gasselte. Hij 
laat ons weten, dat de reden 
van zijn brief ligt in zijn 
'diepe zorg over het probleem 
van de kernwapens'. Hij 
schrijft verder: 
"Het risico van een atoom
oorlog is groot en deze zal 
onvoorstelbaar verwoestend 
zijn. Het aantal atoombommen 
laat zich inmiddels in vele 
duizendtallen uitdrukken. En 
de aanmaak en de perfektione
ring ervan gaat maar door, 
terwij.l ook steeds meer lan
den atoomwapens maken. Dat 
kan niet goed aflopen; vroeg 
of laat worden die dingen er
gens op de wereld gebruikt. 
De politici die zeggen, dat 
dat niet gebeurt, zijn gek of 
liegen; vermoedelijk beide. 
Met de bestaande atoombommen 
kan de hele aam:de volledig 
worden verwoest en kan alle 
leven op aarde verder onmoge
lijk worden gemaakt; voor 
welk doel? 

. ___ GEKRAAKT 
In juli publiceerden t.wee minis
teries een rapport van de NDKK 
over de geprojekteerde kern-

Lingen. Gereageerd hierop heb
hEm achtereenvolgens de a-

federatie Groningen met de 
milieuraad Drente en pro-
vinciale en gemeentelijke 
overheden: allen op een af-
wijzende manier. 

Dat dit bereikt is; is een 
dieptepunt in de beschaving 
en getuigt van een zo gren
zeloze kortzichtigheid en dom
heid en van een zo absoluut 
gebrek aan respekt voor wat 

NDKK betekent Nederlands Duitse 
kommissie voor Kernenergie
installaties in het grensge
bied. In het rapport over vei
ligheid en milieubescherming 
betreffende de kerncentrale 
'Emsland 1', konkludeert de 
NDKK dat de centrale geen 
gevaar oplevert voor de be
volking. De kans op een 
extreem ongeval is volgens 

er aan menselijk en ander le
ven op deze aarde is, dat ik 
besloten heb mij tegen deze 
waanzin te verzetten." 
Hij denkt aan een ketting
briefaktie. Wie daaraan mee 
wil doen of op een andere ma
nier aktie wil vQéren samen 
met Bert, kan het beste kon
takt met hem opnemen: 

de NDKK zo gering dat hiermee 
geen rekening wordt gehouden. 
De atoomalarmgroepen in Noord
Nederland hebben direkt fel 
gereageerd op dit rapport. 

Bert Dijksterhuis 
Kostvlies 6S 
9462 TP GASSELTE 

Zij noemen de samenstellers 
van het rapport ongeloofwaar
dig en roepen provincie- en 
gemeentebesturen op het 
rapport te verwerpen. 
Een dergelijke oproep wordt 
niet gedaan door de Milieu
federatie Groningen en de 
Milieuraad Drente. Evenals 
de andere reageerders kri-

'Y!!etlrY0!!!~9!n~1:!6!L_j!!!!!!!!!!!!!!!!. tiseren de.ze clubs dat in 
~ het NOKK-rapport niet 
van verdachte zonder redelijke wordt ingegaan op de opslag 
motivatie afwees, besloten van Kern-Splijtinga-Afval 
zij dan maar grove middelen in de centrale zelf (Kom-
te gebruiken, nl. de waard pakt-opslag) en de verwer-
om het leven te brengen doo.r king en definitieve opslag 
hem zijn noodzakelijke attri- van dit afval. Voorts is 
buten, w.o. de splijtstofsta- het zeer opmerkelijk dat 
ven vallen, te onthouden, waar- de toegestane uitstoot van 
door zijn bedrijf failliet radio-aktieve stoffen door 
zou gaan, en daarmede de waard, de nieuwe kerncentrale 
als noodzake1ijk gevolg, om hoger mag zijn dan die van 
het leven zou komen. Het gedrag andere Duitse kerncentrales. 
van verdachte valt dan ook niet Kunnen de mensen in Lingen, 
te verwijten, zodat ik kom Meppen, Emmen enz. soms beter 
te konkluderen tot een ontslag teqen radio-aktieve straling 
van alle rechtsvervolginq." dan de mensen in andere delen 
Het laatste woord is aan ver- van Duitsland? 
dachte. Volgens de milieuorqanisaties 
•Edelachtbarel Het enige waar is de besluitvorming in de 
wij, en velen met ons 1 nog NDKK gebaseerd op een te 
op hopen, is, dat onze po- smalle grondslag. De infor-
ging de dood tengevolge zal rnatie van de Duitse overheid 
hebben.• en de betrokken industrieën 
Uitspraak over 14 dagen. spelen een grote rol. De 
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milieuorganisaties adviseren 
een nieuw onderzoek te 
laten instellen, bijv. d9or 
het instituut 'De Boerderij' 
van or.W.Smit aan de T.H. 
TWente. Dit instituut echter 
is reeds met een onderzoek 
bezig waarin ook de ni~ywe 
kerncentrale bij Lingen zal 
voorkomen. Het betreft een 
voorstudie van de Wetenschap
pelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid over de invloed 
van industriële projekten · 
in Duitsland op Ned~and-

Gedeput~erde Staten van 
Drente .zullen als reaktie 
op het NOKK-rapport een 
kritische brief sturen naar 
de staatssecretaris voor 
Milieuhygiëne, ·mevr. Lambers. 
De inhoud van deze reaktie, 
komt eigenlijk neer op af
wijzinq van de centrale, maar 
het wordt op politieke wijze, 
binnen het kader van de BMD, 
ingepakt. Oe BMD heeft 
voor Nederlanders langs de 
grens weinig waarde, wanneer 
Duitsland daar kernenergie--· 
installaties bouwt, aldus 
G.S. Tot het eind van de 
BMÓ moet de bouw van de 
kerncentrale in Lingen dus 
in ieder geval opgéschort 
worden. Verder vinden G.S. 
dat er ook niet gebouwd 
mag worden voordat de pro
blemen met het radio-aktief 
afval zijn opgelost. 
Mocht er toch worden gebouwd 
in Lingen dan verlangen G.S. 
onder meer een goede afstem
ming van de alarmregelingen 
in beide landen, het aan
brengen van een extra veilig
heidssysteem in de centrale 
en het laten onderzoeken of 
het Eems-Dollardgebied en 
de Waddenzee schade zullen 
ondervinden. Tenslotte 
pleiten G.S. van Drente 
ook nog voor de gelijke 
rechten voor Nederlanders 
in de Westduitse kernener
giewetgeving. 
Hopenlijk zal mevr. Ineke 
Lambers-Hacquebard zich nu 
net zo inzetten tegen de 
kernenergie als zij gedaan 
heeft tijdens haar Kamer
lidmaatschap. 

Jan Brinks. 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 

ROLDE EN DE ATOOMDISCUSSIE 
In de vorige Atoomalarm-heb 
Ik geschrevéll.- over de hals
starrige we(gerint van de ge
meenteraad van Ro~de om te 
pr~ten over het à1 dan niet 
sluiten van de atoomcentrale 
te Doodewaard terwijl men 
ais raad wel nee heeft ge
zegd tegen dumeing van atoom
afval in Schoonloo. Het tij
dens de EGO-vergadering te
gen sluiten van Doöaewaard 
stenunen van Burgemeester 
Hurlnk van Rolde was voor 
ROA aanleiding een aantal 
vragen te stellen aan het 
ROlder College van B. en W. 
Temeer oïndat dit stem~edrag 
voor de raad geen aan-eiding 
was te reageren. Iriïïiiddels 
Is het antwoord op onze 
brief binnen. Een brief 
waaruit een zekere minachtinK säreekt voor de betrok
ke . ei van een groep Rolder 
buriers6Ilmfe bestuurlijke 
bes uitvo ng. Een citaat; 
*wij zijn van mening dat wij 
en ook de burgemeester als 
zodanig alleen verantwoor
ding behoeven af te leggen, 
hetgeen ook in deze zaak is 
gebeurd, aan de raad.De 
raad heeft hierl)ver niet ge
cUscussieerd. Ook aan ande
ren, bijvoorbeeld uw groep, 
verantwoording af te leggen 
gaat ons te ver. Indien u 
als groep -of als enkeling 
meer actie had verlangd cq. 
verlangt dan zult u daarvoor 
de geëigende politieke kana
len dienen te volgen. Ge
hoopt wordt dat wij u hier
mede voldoende hebben inge
licht •• 
De slotzin kan op z'n 
zachst gezegd weinig tact
vol worden genoemd. Om dui
delijk te maken hoe de ROA 
over dezrzaak denkt heeft 
zij nogmaals, z9Wel naar de 
raad als naar het College, 
gereageerd. De reden waarom 
de ROA zo bezig blijft m.b.t. 
de atoomdiscussie binnen het 
gemeentebestuur is dat zij 
vindt dat volledige open
heid t.a.v. bestuurlijke 
standpunten over deze materie 
een minimale voorwaarde is 
om de .komende energiedis• 
cussie nog enigszins zinvol 
te- laten zijn. 
Ik wil de belangrijkste pun
ten uit deze reactie hier 
noemen: 

n._ Evenals eerder ontvangen brie- maatschappelijk moeten dis
ven (of van de ROA of van de 9e- cussiëren over de energiepro
zamenlijke atoom-alarmgraepen} blematiek in al haar aspecten 
is ook de laatste ROAbrief over en waarin de Wet Openbaar
het stemgedrag van dhr. Hurink heid Bestuur openheid naar 
tijdens de EGO-vergadering waar de burgers toe moet garande-
al dan niet sluiten van Dode- ren komt het ons vreemd voor 
waard centraal stond door u dat noch u noch de raad met 
zowel als door de raad volstrekt een standpunt t.a.v. de door 
onvoldoende behandeld. Als na ons naar voren gebrachte vra-
een gedegen bespreking van de gen wenst te komen. Dit ter-
afvalprol:;>lematiek de raad wijl u in een brief gedateerd 
tegen de sluiting van Dode- 15 oktober 1979 ons nog 
waard gestemd. zou hebben dan schrijft: "Bij de start van 
had de ROA daar vrede mee Gle brede maatschappelijke 
gehad. Nu gaat men iedere discussie zullen wij bezien of 
discuss_ie over deze zaak angst- wij met uw groep gaan samen
vaH.ig uit de weg. ROlde maakt werken." 
zi.ch wel, erg gemakkelijk van 
een moeilijk probleem af en 
bewijst daarmee de gemeente
lijke democratie geen goede 
dienst. 

-Als het College van B&W 
schrijft dat we, als we meer 
aktiviteiten verwachten, 
daarvoor de "geeigende 
politieke kanalen dienen te 
volgen" dan kunnen wij alleen 
maar antwoorden dat dit niet 
mogelijk i.s omdat deze poli
tieke kanalen het tot nu toe 
volkomen laten afweten voor 
zover het maatregelen be
treft welke verder strekken 
dan het gemeentelijk eigenbe
lang. In andere Drentse ge
meenten valt een heel wat 
aktievare opstelling waar 
te nemen om niet alleen de 
dumping maar juist de produk
tie van bet a·fval tegen te 
gaan. 

-uw college schrijft dat men 
enkel verantwoording hoeft af 
te leggen aan de raad en dat 
dit ook is gebeurd, zij het 
achteraf. Wij vinden het 
ondemocratisch als het stemge
drag niet v66raf onderwerp 
van gesprek is. ~ovendien is 
ook aan de raad geen verant
woording afgelegd. 
Volgens het raadsverslag van 
17 maart jl. heeft dhr. Hurink 
enkel meegedeeld h6e hij heeft 
gestemd en niet waar6m. 

-Tenslotte verbaast het ons 
dat het College schrijft dat 
het haar te ver gaat om aan 
anderen dan de raadsleden ver
antwoording af te leggen. In 
een tijd waarin (gemeentelijke) 
overheid en burgers breed 

De Rolder Overleggroep Atoom
energie hoopt dat u zowel 
als de raad t.b.v. een goede 
discussie over de energie
problematiek in het vervolg 
duidelijker met uw stand
punten naar buiten zult 
treden. Alleen dan kunnen zo
veel mogelijk inwoners van 
Rolde genîotiveerd worden om 
aktief aan de komende ener
giediscussie deel te nemen.• 

Het is voor de inwoners van 
Rolde die niet betrokken zijn 
bij de activiteiten van de 
Rolder Overleggroep ~toom
energie te hopen dat zij 
door de gemeentelijke beatuur
ders wêl serieus worden geno
men. Soms waag ik dit te be
twijfelen. 

HET VERVOLG 
Deze laatste reaktie v~n de 
ROA is inmiddels weer gevolgd 
door een nieuwe brief van 
B. en w •• Maar hierin bepe~
kte het college zich tot nog
maals een benadrukking van het 
gesteld in hun vorige brief, 
aldus Lucas Koops. 
En hiermee is er een eind ge
komen aan de pogingen van de 
ROA om rechtsst.reeks aan B.en 
w. een motivering te vragen 
van het .stemgedrag van bur
gemeester Hurink tijdens de 
EGD-ver.gadering over Dodewaard. 
In plaats hiervan zijn er 
ingezonden stukkken van de 
ROA verschenen in het Nieuws
blad en de Drentse en Asser 
Courant, waarin de hele 
gang van zaken aan het pu
bliek werd voorgelegd. 



DODEWAAR·D AKKO ·FRIESLAND 
In deze stukken werd tevens 
publici teit gegeven aan de 
Dodewaard-Gaat- Dicht akti e 
en bovendien werd het ver
band tussen kernwapens en 
atoomenetgie hierin bena
drukt . Dit in verband met 
de Vredesweek, waarin de 
stukken verschenen, werd 
deze verklaring mede opge
stel d door het de p l aatse
lijke 1KV- kern. 
In diezelfde tijd hebben 
de gezamenl ijke Atoomalarm
groepen,in Borger bijeen 
ook aandacht aan deze 
brievenschrijverij be
steed, en vonden het tijd 
worde n voor een ludieke 
prikaktie, in de vorm van 
het storten van afval op 
de stoep van het gemeente
huis . Dit voorstel, dat 
mede gedaan is door de ba
~isgroepen uit Groningen, 
aan de ROA is uiteindelijk 
door de groep afgewezen. 
§ok omdat men tijdens de 
Doodewaard-week al samen
werkte met het I .KV, was 
men bang dat de goodwill 
van een deel van de bevol
king (ook voor het IKV) 
te veel op spel zou komen 
te staan met een dergel ij
ke prikaktie. 

SAMENWERKING 
Wat de plannen voor morgen 
betreft, zal de samenwerking 
met het n<V voortgezet worden 
onder het motto van: kernwapens 
en atoomenegie moeten als êên 

De ARKO heeft een klein reper
toire opgestel d, inhoudende lie 
djes en schetsjes , over de ak
tie giro-blauw. Daar hebben ze 
zo goed en zo kwaad als het 
voor geoefend totdat het op Jo 
mei j.l . zover was. 
De plaats waar de opvoer~ng 
plaat·s heeft gevonden was Mak
kinga, êên van de streekdarpen 
in de buurt van Oosterwolde. 
Daarvoor werd op de jaarlijkse 
vlooienmarkt gelegenheid ge
geven. Het theater wist de 
aandacht van het grote pu
bliek te trekken. 

Di t theateruitv~ering is l ater 
nog eens gevolgd door een huis
aan-huisbezoek,waarmee de gir o
blauwaktie nog eens onder de 
aandacht gebr acht ts .• 
Momenteel zijn de plannen ver
der te gaan met de toneel kunst 
en daarmee ook de andere dor
pen van Ooststellingérwer f te 
bezoeken. 

kontaktadres AKKO 
Trijn de Groot 
Assepot 22 
Oosterwolde, 

tel . 05160- 5077 
gevaar aan de bevolking voorge-+------------------------------------------------------------------
legd worden. 
In de week van 18-24 dec • . zal 
er in dit verband een expositie 
•gehouden worden. Oeze bestaat 
uit panelen en is te huur voor 
t50,mper week . Voor nadere in
formatie bellen naar Lucas Koops . 

BASISGROEPEN 
Wat de samenwerking met de ba
sisgroepen uit Groningen be
treft, stelt de ROA zich posi
tief op. De hoop is er nu eerst 
op ge.richt , volgens Lucas , dat 
de gezamenlijke atooma.larmgroe
penvergade.ring een ontmoetinga 
punt gaat worden tussen basis
groepen en AAP-groepen. En 
een andere voorwaarde voor 
kennislhaking en samenwerking 
is , dat Atoomalarm als forum 
of berichtgevend blad voor 
ên de basisgroepen ên de AAP
groepen. ~aar daarvoor moet 
Atoomalarm eerst wel wat regel
matige.r gaan verschijnen. 

Dit najaar en komend voorjaar 
organiseert de Vereniging Mi
lieudefensie een kursus voor 
plaatseli jke energieaktiegroe
pen. Doel van de ltursus is om 
met plaatselijke groepen te 
zoeken naar nieuwe aktieper~ 
spektieven : wat zijn de bes
te manieren om. als plaatselij
ke groep~ktie te voeren. De 
kursus gaat in eerste instan
t i e twee avonden puren . 
De kur&cs plaatselijk energie
belei d is bedoeld voor a l le 
groepen die op plaatsel ijk ni
vo aktief zijn, dat wil zeg
g~n: die door het voeren van 
akties proberen meer zeggen-
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CURSUS 
schap af te dwingen over het 
plaatselijk energiebeleid . We 
denken hierbij aan akties voor 
betere isolatie in de nieuw
bouw,akties om alternatieve 
energiebronnen zoals wind en 
(passieve) zonneenergie inge
voerd te krijgen, lokale ak
ties tégen kolen- of kern
centrales, enzovoort. 
Groepen die interesse hebben 
in deze kursus kunnen kontakt 
opnemen met Milie~defe.nsie, 
Postbus 20050, Amsterdam, 
tel. 020-221366 (vragen naar 
Hans, Georg of Herman). 

Namens Mil ieudefensie , 
Hans Vulto 



WORD GIRO KONTAKT 
ABONNEE BLAUW PERSONEN 

Wie helpt mee de oplage te 
vergroten tot 1000 exemplaren 
en het abonnementenbestand op 
300 te brengen? 
Juist in deze tijd, waarbi j 
van verschillende kanten wordt 
gepr obeerd om atoomenergie met 
behulp van oneigenlijke argu
menten aan te pd.j zen, is het 
voor ons allen van belang om 
gelnformeerd te blijven . 
Voor slechts f 10,50 ontvangt 
U 6 nummers van ATOOMALARM, 
boordevol info.rmatei ove.r a
toomenergie ën gebeurtenissen 
daaromtrent in uw eigen omge
ving. 
Mocht U het besluit nemen om 
abonnee te worden, stort dan 
bovenstaand bedrag op giro 
4454100 t.n . v. Penn. Tijdachrif 
Atoomalarm te Veendam en U 
krijgt de zes volgende nummers 
i n de bus . 

N.B. Wij zouden het op prijs 
stel len als U op Uw overschrij 
vingskaart vermeldt Of U wel 
of niet aan d~ aktie giroblauw 
meedoet. 

u kunt druk uitoefenen op het 
E.G.D. om de aandelen in Dode
waard op te geven , met als 
uiteindelijk doel de sluit ing 
van de kerncentrale. 

HOE? 
Uw elektriciteitsrekening, 
aan het E. G.D. (of voor Stad
Gr oningers aan het G.A.B.) 
betaalt U voortaan niet meer 
met eenm acceptgirokaart of 
door automatische overschrij
ving . Krijgt U een acceptgiro
kaart, dan neemt U het bedrag 
de periode waarop het bedrag 
betrekking heeft en Uw ver
brui kersnummer over en ver
nietigt daarna de kaart. ftet 
volledige bedrag maakt U over 
met twee girokaarten of bank
cheques. 
Met de ene kaart maakt U één 
~ulden over onder vermelding 
van: STOP DE STEUN AAN DODE
WAAROI 
Met de ander e kaart betaaltU 
de rest van het bedrag. 
Op beide kaarten moet U Uw 
verbruikersnummer en de pe
riode, waarop de betaling 
betrekking heeft vermelden. 
Heeft U de EGO gemachtigd de 
rekening automatisch af te 
schrijven 1 dan moet U een 
br i efje naar het girokantoor 
(of hasnk) sturen, dat U die 
machtiging intrekt . Wordt 
daarna het bedrag toch auto
matisch afgeschreven, dan 
kunt U het terugei sen. 
Zo voelt bet E. G. D. in haar 
geautomatiseerde administratie 
het verzet tegen kernenergie. 
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AAP-Stad Groningen: 
Jan BrinkH, W.A . Scholten
straat 11-, Groningen, 
tel. 050 - 123 977. 

AAP-Anloo: 
Oene Zwittink, De Hoek 14, 
Gasteren, 05923 - 473. 

~Bo~er/Gaaselte: 
Beren Menslng, Harm Tieslog
straat 20 , Borger, 
tel. 05998 · - 58 66. 

AAP-Pieterburen: 
GiJS Visser, witperenweg 50, 
Kloosterburen, 
tel. 05958 - 780. 

AAP-Oost-Groni;ren: 
Steef van D~n, Grootstukken
weg 8, Alteveer, 
tel. 05991 - 16 20 . 

AAP = !la:rmgroep _!toomfZannen 
Werkgroep Kernenergie Sohoonoord: 
Annie Stubbe, Oranjekanaal Zz . 
n·r. 2, Wezuperbrug 1 

tel. 05918 - 13 45. 

Rokier Over kggr:oep A toomenewis: 
pim Novarraz, Amen 65, RQlde, 
tel. 05920 - 79 3 76. 

Werkgroep Kernene:rgie Stadakanaa'L: 
Jan en Marijke Wijer, Essen
hage 54, Stadskanaal, 
tel. 05990 - 13 9 55 . 

Anti-Kernene:rgiegro~ Z. O. Drente: 
Roelof Heida, Rietlanden-
str. 35, ZuiQbarge, 
tel. 05910 - 100 30 . 

Anti-Kernenergi~ Komité OoBtsteZ'Ling-
wer[ ( AKKO) : 
M. Ripke, Prinsenstraat 11, 
Oosterwolde (Fr.), 
tel . 05160 - 51 83. 

Energi egroep WettterTaûaPtier: 
Joke de Haas, Poortkampen 14 , 
Zuidhorn, 
t el. 059~ - 42 35. 

GirobLauwgroep Norg en omstreken: 
Tlneke Voetberg, Merelhof 40, 
Norg, te~. 05928 - 35 33~ 

GirobLauwgroep Hoogeveen: 
Dieneke Zwîers, Oranjestr. 25 , 
Hoogeveen, 
tel. 05280 - 72 115. 

Bast sqroep Assen Tegen Atoom
stroom (Basta l . 

Bert Struijvé, Ameperstraat 
136, Assen, 05920- 11009 , 
Albert Verstallen, Moe~elstraat 
10 , Assen, 05929-51301 
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