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kiezen waarmee we direkt aansluiting kunnen
"inden bij die bevolking.
- we willen lalen zien dal hel verzet na de
demonstratie in '77 zeker niet afgenomen is, We
zullen misschien mei minder mensen zijn, maar
daar staal tegenoverdat in vele landen in Europa
en wellichl elders meer mensen dan ooit hun
verzet legen alle slappen in hel mens· en milieu
vijandige kemenergieprogramma zullen tonen.

Op dil momenf(maan '79) is nog slechts een
grof aktieplan bekend, Dil aktieplan gaal er als
volgt uilZIen:
- 's morgens zullen in een aanlal plaatsen rond
Kalkar informatie-campagnes gehouden wordel.1
onder de plaalselijke bevolking.
- 's middags zal er dan in Kalkar zelf een grole
regionale demonstralic gehoudel\ worden. Tij
dens deze demonscratie zal er een permanem
alternalief infonnatie-centrom geeisl worden,

De aklie wordl aktief ondersceund door de
Stroomgroepen en Energie-komitees in Gelder·
land en akliegroepen legen kernenergie in Nord
Rhein-Weslphalen,
We willen nel als in seplember '77 een \'reed·
zame demonstratie houden en zullen niet op de
pro\'okaties van het Duitse repressie-apparaat
ingaan.

C. Neen aan de Atoomstaar
C.\.- Gellen de laster en vervolalnaen van

tegenltanden van de bouw van nuele
alre In.taUalles. ellen wij dae dle,enen
die wJllekeuril zijn op'&epakt CJjdell.
be10Ifngen worden V!'ijlelalen en dat
de straffen nlelll worden verklaard.

C.2, - Wij eisen de beschenning en uitbreiding
van de veiligheidsmaatregelen en demo
kratische rechten voor werknemers in de
kemindustrie; geen manlSchappelijke se
lektie van werknemers. Recht onl werk in
keminslallaties te weigeren.

C.3. - Wij realiseren ons dat de energiepOlitiek
niet gevoerd wordl ten voordele van de
bevolking maar eerder een gevolg is van
beslissingen genomen door een ekonomi·
sche en politieke machlsgroep die alleen
belust is op winsl en macht.
Wij eben besehermina en uitbreiding
van de demokrallsche rechten. In hel
bijzonder yra,en we volledlae open
baarmaking vall alle In(ormalle en be
.Iuiten betreffende d~ enefJlepolillek.
en een onafhankelijke konlrole vanwege
de overheid op alle nucleaire installaties.
zodat een publieke kORlrole mogelijk
worde.

- En dal een brede, openbare diskussie
wordt georganiseerd overhel gebruik van
kemenergie, voorafgaand aan een parJe
mentaiT debat

A.3.- De ,is voor een moratorium van ver
scneidenejartn moet geimerpretterd wor
den als een eersle Slap naar de yolledige
afschaffing van alle keminslallalies. mei
inbegrip van degenen die nu reeds in wer
king zijn. Wij streven emaar dal deganse
energieseklor gesocialiseerd zou worden
en onder kontrole van het volk zou
komen.

B. Neen aln de Atoombewapening:
B.1. - Gezien het feil dal de omwikkeling van

nucleaire installaties voor burgerlijke of
militaire doeleinden. met elkaar verban.
den zijn als siamese tweelingen. eisen
wij:
Een slopzettlna van de ontwlkkellnl
van alle atoomwapens. ell de ontman·
teUnl ervan In alle landen.

B.2. - Dit houdt te"ens in een Itop op de uit
voer van atoominstallaties en t«bno·
100le. omdae dit een verdere prollfera·
tie van atoomwapens belekedt.

STOPKALKAR
Op zondag 3 juni ZII er in bet kader
vIn de internationale alaledag tegen
kernenergie ook In Kalkar eeD aktie
demonstratie gebouaen worden tegen
de In aanbouw zijnde snelle~kweek~

reaktor. De Bevaren van de kweek·
reaktor zijn voldoende bekend. Blden
in deze kranr wordr daarop nog Inge
gaan.

Mei onze aktie in Kalkar hebben we hel \·olgen.
de op het oog:
-we willen een verband leggen tussen de kweek·
reaklOr en de opwerkingsfabriek die in Gorleben
gepland is (zie elders in deze krant), Daar wordt
hel plulonium opgewerkl dat voor het slanen
van de kweekreaktor noodzakelijk is. Hel verzet
in DuilSland legen Gorleben is erg slerk en wij
willen daar via de aktie in Kalkar ook in Neder
land meer bekendheid aan ge\'en.
- we willen met de aktie aan het proces van boer
Maas tegen de kweekreaklOr meer bekendheid
geven, We hopen via de aktie een mnke finan
ciele en morele steun aan het proces Ie ~e\·en.

- we willen het verzet onder de plaalSelvke be
volking aanwakkeren en daanoe een aJmevorm

verlenen. ulfs met 3.l.le legaJe.middelendeproe(·
boringen legen te werken. Ook in de Tweede
Kamer ondel'\'indt de. regering tegenwerking bij
haar plannen. Oe minifler van Ekonomische
Zaken. VanAanknne. wil de proefboringen ver-
sneld uitvoertn inongeveertweejaar. Dit wal
leen over de hoofden van de bevolking! Er werd
in de Tweede Kamerechtereen motie aangeno
men die gelasue de proefboringen enkele maan
den uit te Slellen. Intussen moet er 'voldoende'

duidelijkheid komen over de oput van de proef- ~~~5~_L::::::;~~;;~~t .......c;:~~~~B.boringen en moel de 'betrokkenheid' van de re-
gjonaJebel...n..........."' .....n.De_ ~ • KAR
boringen moeten e<:hter niet worden uilgelteld. ~=,!o'----.;;:

maar afgesteld. :'\~~~~~~Demon.truT mu In Gallclte op zalcrdli. 'l
JaaJ 1979.

Kemenergie als middel tol opwekking van dek
tricileil is de laalSte lijd steeds meer in opspraak
gekomén. Vanuil verschillende hoeken van de
samenlevins komen Sleeds meir geluiden van
twijfel. Is kernenergie wel nodig om ekonomi
sche vooruitgang tt boeken? Is voortgaande
ekonomische groei wel noodzakelijk? Er zijn
grote bedenkingen of tadio-aktitfafval wel veilig
opgeslagen kan worden, Opslag in de zoud«»
pels van Groningen of in de kleilagen in de
Kempen is een zeer lwijfelachtige 'oplossing'
gezien de zeer lange lijd (duizenden jaren) dal
hel bewaard moel worden. en de mogelijke ver·
schuivingen in die ZOUI- en kleilagen, en de daar
uit \'olgende denkbare gevaren b.v, \'oor hel
grondwattr. Kortom. er is geen zekerheid dal hel
radio-aktieve afval veilig opgeslagen kan wor
den, Bovendien is hel lotaal onduidelijk ofer wel
een veilige nonn bestaat waar beneden radio
aktive slraling niet meer gevaarlijk is. Daamaast
zijn er allerlei ttchnische problemen bij nood
koelsysttmen en ontmanteling van keminstalla
ties(kemcentrales worden na 30jaarbuiten wer·
king gesteld). Daarom roepen we op tot:

A Nucleair moratorium
A.I.- Gezien de enonne problemell I.v.m.

bet radll)oakdeve afval afkomidi nn
nucleaire Inltalladel. die een zware
hypotheek bettkenen op de toekomSl van
onze samenleving voor de eerslkomende
duizenden jaren.

- Gezien de stralingsrisico's voordiegenen
die lewerk.gesleld zijn in of wonen rond·
om nucleaire installaties, en vooral ge
zien de onbekendheid mei de gevolgen
vsn radio-aktieve straling op lange ter
mijn waaraan mensen worden blootse·
Steld,

- eisen wij eed moratorium ttn minste lot
en meI 1985, helgeen bettkent: Geen
bouw van de centrales Doel 4 en Tihange
3. Geen btillulDI meer Inzake de
bouw or ultbreldlDI van lIuclcalre In·
staUaclu: Geen heropening van de op
werkingsfabriek Eurochemie. Intrekking
van de Belgische en Nederlandse deel
name in de kweekreaklOrprojekttn Kal
kar en Superphenix. Imrekking \'an de
Belgische deelname in de uranium\'errij
kingsprojekten Coredif en Eurodif in
Frankrijk. Geen uitbreiding van de "er·
rijkingsfabriek in Almelo. Neen aan hel
wegmoffelen \'an radio-aktief afval in dt
grond in Groningen. Mol of waar dan
ook. omdat dil geen oplossing biedt voor
de problemen,

A.2,- Onder dit moratorium verstaan we te"ens:
- Dat in\'esteringen in de energiesektor

moelen worden aangewend voor onder·
zoek naar de mogeli)kheden voor een
ralioneel en gediversifieerd energic\'er
bruik, en de ontwlkkellna yan andere
eneralebronnen, 10als lOllne-ellerale,
die een kleinschalige toepassing kunnen
vinden.

- Dal emstige besparingsmaatregelen wor·
den getroffen.

Doel-Bewust stoppen
VOOR EEN INTERNATIONAAL MORATORIUM
OVER KERNENERGIE
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Oproep
voor de demonstratie tegen
proefboringen en dumping van
atoomafval in Gasselte.

Wat II er ondernomen?
Sinds de aankondipng van de proefboringen in
1976 is er een poelende verzetontstaan. O\'eral
in de provinCies onlStonden aktiegroepen. De
aktiegroepen organiseerden demonstraties en
gaven de bevolking VOOrlichting over de plan·
nen van de regering en over atoom-enerp.l E.n,
opjnie-onderzoek in december 1978 weenûtdal'
zo'n 60% van de be\'olldng yan Groninged én
Drente vindl dat de proefboringen niel door
motten gaan. Provinciale- en gemeenttbesluren
beslolen op gecn enkele wijze medewerking te

Jn de bodem V(UI Dunte en Groningen bevinden
zich vele zoutkoepds. Er zijn plllnnen om Tn
dic>aklie( afv:d inde:o:outkoepell optcslaan. De
regering beweert dllll:el nf\'al nJ. hel eenml18l in
hel zoulligt opgesllJgen. niet meer in ons leefmi·
Iieu terug kan komen. Want·zo beweert de rego.
ring- de zoutlcoeptls Vertlnderen niet of nauwe
lijks meer en ze zijn door een kap afgesloten.er
kan geen radio-aktief afval weer naar buiten
komen, Vijf zoulkoepels bij de plaatsen Gassel
te-Borger. Schoonloo, Onnwedde, Anloo en
Pieletburen zijn uiigekozen voor een nader Of}

derzoek via proefborin~n.

Wat zijn proefboringen?
De regering wil door Iwee diepe boringen in de
zoutkoepels en ondiepe boringen vlak erboven
meer gegevens krijgen. Metdeu gegevens wil ze
bepalen of de zoulkoepels geschikt tijn om er
dUlZendenjaren lang radio-aktief afval in op te
.Iaan. De opzei van het onderzoek i. verder 0n
duidelijk, ook de maacstaven die de regering
neemt voor het bepalen van de geschiktheid.

Wat II atoom-afval?
Atoorn-afval is afval dat voor het grooute deel
door ktmcencrales geproduceerd wordl Hel iJ:
flldio.aktief -dát bettkent dal het waling uit
undt die bij grote dosu dodelijk iJ: en bij lagere
doses O.a. kanker en eJfelijke afWljkinFn ver·
oorzaakl- en het zal ditookJarenlangbli.lven. z0.
dat hel veiligUil deomgeving van mensen gehoU*
den moel worden.
Tot nu toe wordt het wat minder gevaarlijke spul
in de oceaan geStort, de resl gerontroleerd be
waard Er zinen slofTen bij die tienduizenden)a
ren levensgevaarlijk blijven. Als de regenng
meer kemcencrales in Nederland wil bouwen
moet er eerJt een oplossing worden ge\'ondtn
\'oor het aloom-afval

PrOefboringen zijn zinlool
Erzijn veel bezwMen ingebracht tegen de proef
boringen. We noemen hier:
I) De zoutkoepels veranderen nog. Ongeveer
200 miljoenjaar geleden is wut in lagen oponze
bodem afgeul Daama zijn er veel andere lagen
gestttntt overbtcn gekomen, zodat de. zoutlagen
3000 mettr diep liggen. Hettout is in koepels op
vel'lchlllende plaatsen naar boven geperst (zout
iJ Iichttr) zodat de toppen van de koepels nu on
ge\'eer 250 meter diep onder de oppervlakte
liggen. De regering beweert dat de koepels niel
of nauwelijks meer veranderen en dal dal zo ui
blijven. Maar ook in de toekomst zullen de zout
koepels naar bo\'en blijven kruipen en dt nu aan
wezige, \'oor grondwattr ondoordringbare la
gen, die de top afdtkken, kunnen in de toekomsl
scheuren. Het soort onderzoek dal de regering
wil instellen naardezoutkoepels geeft niet aanof
de zoutkoepels \'oldoende lang stabiel blijven
(als dal al mogelîjk zou zijn) maar dient alleen
maar om de vergtlijkenderwijs beste koepel uit
te zoeken.
2) Twee diepe boringen venellen nog nielS over
hoe de rest van de zoutkoepels er van binnen uit
ziet; naut de boorgaten kunnen enonne pekel
ofgasbellen ziuendiede stevigheid flink vennîn
deren.
3) Er is nog een aantal dingen dat het onmoge
lijk maalu om te \'oorspellen ofhel afval veilig in
de koepels blijft welke inyloed hebben klimaat&
\'eranderi~en? En \'ooral: Hoe voorkom je go.
durende dUIZendenjaren dat mensen de koepels
\'erJlOren (sabotage. oorlog)?
4) Uit een via aktiegroepen uitgelekt rapport van
de Rijks-geologische Diensl blijkt dal men er al
lang van overruigd is dat het atoom-afval in ZOUI
koepels kan worden opgeslagen: het moel alleen
DOg aan\'aardbaar gemaakt worden voor de
bevolking. Ook blijken belangrijke adviseurs \'an
de regering de resultattn van de proefboringen
niet meer nodig te \'inden. Voor hen dienen de
proefboringen alleen ter voorbereiding vande la
tere mijnschachl Uitgewerkte plannen \'oor een
mijn, rompleet met bedrijfs\'oeringen liggen al
klaar. Dil betekent dat als de proefboringen
doorgaan dt mijn er ook koml Het is duidelijk
dat als zulke rapponen geheim blij\'en en de be
volking geen inspraak heeft in hetonderzoek, dal
we dan niet kunnen spreken van een demokrati
sebe besluilover al dan nietproefboren. Het lijkl
er sttrk op dat de regering haar plannen gewoon
wil doordrukken.
Daarom moetelI de proefborldlell telenle
bouden wordelll
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lJ.l, Gassel~ ~I de.! bevolking het niet laten
bi) e.!en afwlJZU1& van atoomafval in haarbi>
dem en van atoomencrgie in hel alge.!mcen.
Men wil een positie.!r altematiefbiede.!n. Op
6 september 1976 nam de gemeenteraad
danooit de.! volgende.! motie aan:

Uil: Schak&l 9/ 11

t ' . ,
~
...
v
::.

~
,', '

,"""'"\,, GEBRUIK ENERGIE MET MATE ,6 , .

ac.c.elle EEN MATELOOS GOED IDEE ()

proelbtJnnften de mceM @e~hiktc 1,()uUr~1 'N
Uil te: ~óCl.:t!n.

,l~ heb t:t!tiCl'l Uul ik teehnicl van hel EeN ent·
hou~ilbl werken. In hun besehouwinr.cn komt
«hlerde rllnd\'OOf\'. aattle VIlJ1 m:Hltschappc:/Ukc
\'enlnl....oording. nicl \'CX)f

.Zt zegg,en dAl I.:cmenergic an opbergen v:tn
al \'ol"'cillg IS. n lls, ·en danrgaJll bel nUJUlsl om·
met voldQenJe- .... nam.'rg.cn omkleed. tn de 1'öl.p"
fl'Jrtcn vind),;; \ootdic \\;\lUoorglll1ln het s,ehcel
iCeJl kmerl4, ~n d \'ooraJ:'

Dat zei burgcmeester drs, C. A. Om heel de bevolking te betrekken b~" do
Versj)uij van de gemetmte Anloo ene.... ieke plannen van de gemeente u_
gistl:ravond onder meer '[rl'. ,~ -
een informatieve bije(!nko .;"'7~ sehe, grijpt men vele middelen aan. Zo
het dorpshuis te Annen. ~ ~ schrijft Bart Veenstra, auteur van o.a. kin-
"Wanneer er een massa,,. dcrbocken en -musicals, regelmatig in het
zaam protest komt,tegen #;IAA ~ .... huis·aan-huÎs blad Schakel om ambtelijkc
genomen proefbonngen da~-c" (,/.I.L "'" »: • taal yan belang te vertel!en-voor een breed
acties als bezettingen niet nOdig. vqq.a c~ publlck. Over dc.. enelgleno18 van de ge.
Bovendien maakt het veel meer ~rs.1 meente schreerhlJ het volgende:
IndNk", aldus de heer Verspu.ij. .. Vout.

C Venpllij. burgt'mel:Hcr van Anloo eü ou\!·
medewcrkrr \'3n htl ReMlo1Ccntrum (nu
EeN) lt: PeUen: .Het gOl\1 er alllX'n n0ltDm door
ptr)Clborinjtcn de mc<~t v,eschfku: wulkoere\ ti:

BORGER - De burgemeesters van de gemeenten G~.
selte en Borger, de heren H,B. Reinders en a.w. Ko·
thof!, hebben aan he~ slot van de zaterd.~g gehoude~
anti.atoom.manifestatle van de plaatse~~a:rlanngroep de wens uitgesproken dat de . "e

te
Van

morgen in meerderheid de plannen van m.dus r
Aardenne de proefboringen in zoutholtes Ult te voeren
nog voordat er inspraak..is geweest over het toepassen

J -;--..o:rie_ zal afWiJzen. _=.~ - - --
JI dt" WOl'nsd

rnlll1.q"l'rl{óldl'rJn~ i~f:;:~d lo:t"hoU/lI'n
I' lIorlo:l'r "'I'rtl l'd.JfI'nr.kl'rk

IntC'n.~II·"I' hf'spr/k~ ""n l:lnJ(duri5(l' t"n
F'~t"IlII'"" '11'llIml'n nl: I'n dls1'Ussll' nWI
r:wlil' Vlln dl' ,. I'l"n donr dt" rn:lds.

1lI00i!' onUr/'nl pro/i~~d:A. Inl:t'dirn~l'
\',In rndio llC'/i", OIr •• rllll:t"o 1'0 OPslag
1),,1.,''7.'" o.m word' \ 011 tlllOJ[l'nollll'n
""ni.~II'r \'"Ifl~' (On \'/' f70ml1'n l\nn d •
Pr' ' .I'/lflOlllisrh/ Z,' "ol'uwlaal h' .... IUD ' '/l l'llrnlrf'l

. r 1':Ltll>r/'lI/I',

Van een onzer verslasgevers
~EN - ..Men moet nog
niet beginnen met proef
80ringen wanneer een vei.
lig opbergen van kernaf
val niet kan worden gega·
randeerd. Ik heb alle vrede
met acties die duideli!k
maken dat men niet is in·
genomen met de rege·
ringsplannen. Het moeten
wel acties zijn die binnen
de wet geoorloofd zijn. Ik
ben ook een verontruste
burger, maar ook hoofd
van de politie en ik zou het
onplezierig vinden, wan·
neer we straks tegen over
elkaar staan".

Inlerdep. Comml$5lc Kerncntrglc: .Htl on
def'lr\'\nds op~I,lan van \;1.51 OOl>aeticl afvlIlIlt
zoullcocpcls killl I.owd ft!durcnde de bed. Üfl>~
riode "b dn:lma ntien me.!t llel\ meebrengcn
(ntlJllUt '77).

verontrust oVer
• ,;,n V"" d, "/' a tooll}aL-aldu .
{l~hl'~ dIr de I rft'h" .I V; h'll
""" ",,'" h,'''''!' ~1l,O"I"GE .......P'Jh~encfntrUm In ,'ntl H. 4'1 N .......
ml'l1 <I'" 'Ill.n bt' ~Jsal'tsen w - Vijftien ---- _
.!1L(Z...·". tt'~fn h!'! Oordwest'G er!tzaam in Ft Relndo:..... bUt'Scmeeffffyan G,ii,c1u: Zl,',

, 11 dt' 'n L rOTlJng c. Ipr<Jl'lf)(Iflll I HUn Ve en heb wij ""re d rüico'!. te nelllen yooron~elr cr. rno
:"utk"t'pclZ kl'n ;proken or~ntrdustingUit: elijlricrwij~ v(>Or "cIc gentrnues nft nm. of I.ijll
baor ,.. mIJ ,r1 atoomafverI e Plannen Uil ~u nlcl'l Ik wijs erop dol dit &Ccn politlekllf

. "W Pieterbur a te dumpen llkoooml$clt \'l'DIIgstuk is, m;l.llr een elhlscllc
en. \1'1\111 \'iUl de hoog;ste ank,'

Redaktioneel

Minister van A,at'dellnt: .At>sf)lutc g{lr:llIlie~

zijn nielll: gC-\'en. BrUl!... altijd spruke lijn van
bcp;laldc risico's, (najaar ~8),
Mlnhter GlnjlUlr. ,UIlgangspunt voordcoplos.
'illll... Zll\ m~ten zijn dlll hclaf~'alnict \'crwerk
banr 1$ en dus zal moelen wordlllt opgt$logen
m~r datdnarbij~n caiamilcllcn mo@.c1ijkmo.
cu ",ijn, (flujMT 78)

Vrouwen uit Noorden

..Dit is onze laatste waanlchuwing. Van nu af aan zullen we 'de re·
clamecampagne van regering en overheidsinstanties boycotten om te v.oor·
komen dat "verkopers van atoomstraling" nog langer de risico's kunnen ver·
zwijgen, Wij vragen ons af wat de maatschappelijke discussie betekent wan·
neer onze strot nu al wordt volgestopt met eenzijdig! _._~ .. ..I .. ",",or

atoomenergie, Ook vragen wij ons ar waarom het Energie'GM •
Nederland moet proefboren wanneer zij toch al weet. df ... 0 h • ..."ge
zijn. Wij willen niet leven onder die voortdurende i "'L..I.I.I r
straling, Wij laten ons nageslacht niet verkankeren".

---

bo~cotten/verkoRers

t I- I Nl1i-1Nvana oomstra Ing_ 51JI.-7 S

2 en 3 juni, aktic-weekend in beel West Europa.
voor een vreed1.ame en atoomvrije toekomst.
Daartoe tullen demonstraties plaatsvinden bij
tal van Rtoornprojektcn.
Wij zijn ervan overtuigd dal atoomenergie nict
nodig is. Alternatieven zijn volstrekt onvoldoen
de ondenocht. Door minder energie te verspil
len en door over te gaan op veiliger energiebron
nen wordt atoomenergie overbodig.
Wij pleiten vooreen vreeduune toekomsL Atoom
energie en atoomwapens zijn ecn siamese twee
ling. Verbreiding van 8toomènergie tMllekenl ecn
verder verspreiding wui atoomwapens: een on
toelaatbare bedreiging van de vrede.
GC7-Ondheid van mens en milieu mogen nict op
het spel worden gelel De radio-aktieve straling
van atoommateriaal bedreigt beiden en boven
dien toekomstige generaties. Betet dan atoomaf·
val te verstoppen, is het om het niet te produee
"'n.
Dan Îs het ook niet nodig om radio-aktief
materiaal en atoominstallaties en ieder die daar
ook maar enigszins mec te maken beeft scherp
en blijvend te kontroleren, In zo'n bewakings.
staat zou de demokratie in haar wezen worden
aangelast
Wij zijn ervan overtuigd dat een vriendelijker en
7.onniger toekomst mogelijk is,
Daarom gaan wij op 2 en 3 juni naar Gasselte r
(0"""),00<1 (bü Amw,,,,,,o) 00 Kwk... (ooi raad O'le
over de grens bij Arnhem). 'Ion
Wij ""P" u op om i, dOl weokood meo" do- 1I0ti.e ktief of'lO'monstreren voor een vreedzame atoomvrije toe- IR
komst d a• ..... fa '0- ....",
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'We laten ons nageslacht niet verkankeren'
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SCh.metlach. 'IOOratelllng van een opbergmijn voor kernafval In een
zoutkoépel. Boven een verticale en onder een hOI tlontaIe dooanecle. Unka
la een methode voor ondiepe bergIng aengegeven en 'Kht. een berging
In diepe boOrpten, 81J de laatIte methOde b11}ft het afVal van de zijwanden

van de zoutkoepel verwiJderd. •

Zoutkoepel

2.600

Doorsuccesvolle aclles In Groningen en orenle lijkt het erop dat de
regering op zoek gaal naardumpplaatsen (de zee b.v.) waar minder

protest van levende wezens lijkt te verwachten. '

20.000
Opberggaten
op 10 m steek

i- -r--'--!3.000

De Commissie van de Europese Gemeenschap
pen heeft op I maart 1979 een \'oorstel inge·
diend bij de Europese Raad voor een tweede vijf
jarenplan: 'Naar het beheer en de opslag van
Atoomafval'.
Het doel van het programma, dat 150 miljoen
gulden kost (dMr blijkt temidden van alle bezui
nigingen wel geld voor te zijn; ons belasting
geld!). is om 'de beste omslandigheden te bepa
len voorde verwijdering von radio-aetie\'e afval·
stoffen in diepliggende geologische fonnaties'.
De noodzaak van het gebruik van kernenergie
slaat dus ook bij de E.E.G. weer in het geheel
niet ter discussie: ook is het nog maar de vraagof
de 'beste' opslagmogelijkheden voor atoomafval
wel goed genoeg zijn.
Daarnaast gaat het onderzoeksprogramma er
van uit, dat er opwerkingsfabrieken zullen ko
men en staat het onderzoek in het teken van de
plulonium·eeonomie.

.{
•

D e regering beschouwt de zoutkoepels van het
Noorden als 'stabiel' omdat ze, ZO zeggen

ze, al zo'n 200 tot 220 miUoenjaargeleden zijn
onlstaan en niet lot nauwelijks zijn veranderd.
Dil zou volgens de regering bewijzen dat er geen
kontakt met hel grondwater mogelÜk zou zijn.
De regering gaat daarbij uit van een gevaarlijk
w.ens-denken. Wiezegtonsb.v.datde koepels in
de toekomSI stabiel zulten blijven, daar waar
190 - 140 miljoen jaar geleden door aardver·
schuivingen het lichtere zouCvoor een gedeelte
naarOOn"!n is gekropen? De uitslulpingen van de
zoutlaag die toen ontstonden zijn tOt de huidige
zoutkoepels uitgegroeid,
Ook is er wel kontakt met water geweest. Een
deel van het ZOut is daarbij opgelost en heeft een
kap onopgelost materiaal boven de koepel ach·
Icrgclalcn.
In Amerika is men 20janrgeleden begonnen met
een onderzoek naar de mogelijkheden voor op..
slag van aloomafval in de zoutfonnalie te Lyons,
Kansas. Nad81 o.a. was gebleken dat er uit een
naburige mijn 700.000 liter water was weggelo
pen, heen. men in 1973 het onderzoek stopgezet.
Daarnaast zijn er nog veelleemtcs in de kennis
over de reaklies van zoutkoepels als gevolg van
kontaki met radio-aktief afval.

Hoe verandert de situatie in de koepel door de
aanleg van een mijn en de opslag van afval

dat wllnnte afgeeft?
In rapporten die tot nu toe zijn verschenen is b.v.
niets te vinden o\'erehemischc reakties tussen het
radio-aktief afval en het steenzout. Het is b.v.
denkbaar dat onde" invloed van straling uit het
steenzout chloorgns ontstaat. Mocht dil zo zijn
dan is het ook mogelijk dat het radio-aktief afval
met water in kontakt komt. Het radio-aktieve af
val kan op die manier in het grondwater terechl
komen, en vandaar dan weer in het drinkwater.
Er is ook nog weinig te zeggen over de invloed
van klimaatveranderingen en andere invloeden
van buitenaf op zoutkoepels.
Proefboringen, en zeker niet de paar willekeurig
geplande, zeggen nog niets overde stabiliteit van
de zoutkoepels op lange tennijn om over de
stabiliteit van de samenleving erboven nog maar
nieut spreken!
Daarom hebben proefboringen ook geen zin.
Opslag van atoomafval in zoutkoepels is vol
strekt on3llnvaardbaar.

Pas zo'n vijf jaar nadat de eerste
Nederlandse kerncentrale (Ooode
waard) in bedrijf kwam, is de over·
beid begonnen zich zorgen te maken
over bet radio-aktieve afval dat zo'n
centrale onvermijdelijk produceert.
Alsof je uit een vliegtuig springt en
omlaagsuizend eens gaat zitten be
denken hoe je een soort parachute
zou kunnen fabrieken. Nog steeds
bangt het levensgevaarlijke afval als
een dreigende doem over de kernin·
dustrie. Er is geen oplossing voor,
maar de hoeveelheden nemen elke
dag toe. Nu al is er geen plaats meer
bij het oude Reactorcentrum in Pet
ten. Het Belgische Mol accepteert
niets meer, evenmin als het Franse La
Hague. Overheden zijn zuinig met
het verstrekken van cijfers en onder
zoeksrapporten. Ze zullen die geheim· .
zinnigheid wel ergens voor nodig heb·
ben...

H et afval waar het om gaat is afkomstig van
alle fasen van hel kemenergieproces. We

kunnen de volgende drie soonen afval onder
scheiden.
I) reaetorarval: Dit bestaat uit laag, middel en
hoog aktief vast afval. Ditafval ontstaat hethele
jaar door in de atoomcentrale en om\'at onder
meer besmette kleding. glaswerk, filters, schroot,
onbruikbanr geworden apparaten, splijtstolllOU
ders en regelstaven.
2) bestraalde brandstofslaven: dit zijn gebruik
te brandstofstaven die nn een jaar door nieuwe
worden vervangen. Meestnl worden deze sta\'en
nu een afkoelingsperiode nAar een opwerkings
fabriek gestuurd. Hier haalt men cr dan het nog
bruikbare umnium en plutonium uit. Wat over
blijft is weer zowel Jang. middel als hoog aktief
vast afvlll. Deze hoeveelheden zulten in de toe
komst steeds groter worden en tullen dan ergens
moeten worden opgeslagen.
3) reactorpuin; tenslotte is er dan nog het ont
mantelingafval, dat ontstaat bij het stilleggen
van een kerncentrale. Het omvat o.a, het reak·
torvat van een kerncentrale, de opwerkings
fabriek en de splijtstofstavenfabriek.

D e oorzaak van het ophopen van het radio
aktief afval in b.v. Petten ligt aan de toene

mende 'bedrijfsstoringen' in de opwerkingsfa
brieken. Zij kunnen het werk niet meer aan. Als
gevolg hien'nn liggen grote hoeveelheden afval
op de terreinen vande betreffende kerncentrales.
Hel wnchten is op het transport naar een tussen
station (Peuen) of naar een opwerkingsfabriek
(La Hngue of Mol). In Borssele worden b.v. al
\'oorbereidingen getroffen voor de aanleg van
waterbassins \'oor 'tijdelijke opsl3g'. Regelmatig
worden ervia Umuiden grote hoeveelheden laag
en midden-Ilktief afval gedumpt in de Golf vnn
Discaje. Dil transport dat in de toekomst nog zal
toenemen, is erg duur. Het hoog radio-aktief af
val mng niet in de oceaan worden gedumpt en
moet dus op het land worden opgeslagen.
Op grond hiervan isde regering tot het besluit ge
komen om het afval, en ook dBI van andere kern
eenlrales in Europa, in zoutkoepels op te slaan.

Radio-actief afval wordt In vaten verpakt om te kunnen worden op
geslagen.

Radio-actief afval
in zoutkoepels
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Lokale overheden

Sinds de Ingebruikname van de kern
centrale In Bonsele bebben we in Ne
derland te maken met een enorme
toename van bet nucleaire afval. Ook
op Europees niveau begint dit pro
bleem steeds grotere vormen aan te
nemen. Vooral omdat de plannen tot
uJtbreidlng van bet aantal Nederland·
se kerncentrales nog niet van de baan
zijn, worden er onderzoekingen ge
daan naar mogelijke oplossingen. Na
bet mislukken van de boorzittingen
over drie nieuwe kerncentrales gooit
de Nederlandse regering bet over een
andere boeg. In 1976 wordt bekend
dat de regering een uitgebreid onder
zoek wil Instellen. De zoutkoepels
van Groningen en Drente zouden
uitkomst moeten bieden.

I n de kamerdebaucn kondigt Van Aardenne de
proefboringen aan als zeer onschuldig. Minis

ter Ginjaar stelt zelfs ,dal hij niet goed begreep
waarom het ging.' Het verzet tegen de proefbo
ringen zou alleen maar gebasseerd zijn op emo
ties. Jnzoverre heeft de minister yolkomen gelijk
dat de protesten tegen de proefboringen vooral
zijn inge~even door de bezorgdheid en yerant
woordelijkheid voorde menscn die na ons leven,
zij bet gesleund door duidelijke wetenschappe
lijke argumenten.
Na dit beschamende optreden van de regering in
de Tweede Kamer verklaren burgemeester Rein
ders van Gasselte en burgemeester Verspuij yan
Anloo dat de kamer geen enkele begrip heeft ge
toond voor het verzet in het NoorderL .De bevot.
king wordt zo wel lot altematieveD gedwongen'
zo zeggen zij. ,Men weet dus in Den Haag wat
men van ons kan verwachten wanneer de proef
boringeD doorgang vinderL'

D e regering rekent echter buiten de waard. In
snellempo komt een aantal aktiegroepen op.

Boeren, raadsleden. burgemeesters en de kerken
spreken zich uit tegen de proefboringen. In enke
le weken tijd werden 26.000 handtekeningeno~

gebaald in de bedreigde dorpen. In febr. 1977
komen duizenden mensen vanuil de verre om
trek naar Onstwedde om Ie protesteren tegen de
regeringsplannen. Om het verzct te onderstre
pen houden enkele aktievoerders zelfs enige tijd
een boortoren beze~ Vanuit bijna ,tlle politiekc
partijen regent hel vragen in de di'/erse gemeen
teraden en de twee betrOkken provincies. Het
verzet is zo massaal. dat zelfs de betrokken pil>
vinciale- (Groningen, Drente) en gemeentelijke
overheden (Gasselte. Schoonloo. Rolde, Een·
rum, Stadskanaal en Anloo) besluiten op leen
enkele wijze hun medewerking te verlenen aan
het onderzoek dal de re",ering wil instellen. Het
kont1ikt tussen de landeltike regeringspartijen en
de plaatselijke afdelingen wordt steeds duideli}
ker. Dat het verzel uit alle lagen van de bevol
king afkomstig is, blijkt nosmaals uit de brochu
re welke de CDA-stalenfractie van Groningen
in december 1977 publiceert. Openlijk wordt de
opslas van radioaktief afval afgewezen. Het
overleg van de gezamenlijke kerken speelt in dit
standpunt een belangrijke rol. Dat hel konflikt
haast nog op een patstelling dreigt uit te lopen
blijkt uit de standvastigheid van de lokaleen re
gionale besturen wanneer Van Aerdenne ze eén
voor ~én in Ben Haag wil gaan bespelen. Dank
zij de massale Sleun van de plaatselijke bevol·
king durven de plaatselijke besturen het echter
aan zich kwetsbaar op te stellen.

OP 3 oktober van yorigjaar laten de bestuur
ders van beide provincies en de 6 gemeenten

nosmaals weten dat ze geen enkele mcdewer
king zullen verlenen aan de proefboringen.
De regering volhardt in haar oude standpunt.
ook na de regeringsdebauen van november vo
rig jaar. De proelboringen kosten \'olgens een
advieskommissie van de regering4 tOt 6 jaar. De
regering wil daar niet van horen en vindt dai de
boringen versneld moeten worden. ofdat nu mo
selijk is of niet
Minister Van Aardenne verzoekt de betrokken
gemeenten nogmaals hun mond te houden. Ofze
maar geen bezwaar willen aantekenen tegen de
vergunning die hiJ wil verlenen op grond van de
Wet Opsporing Delfs!Offen. Dat Van Aardenne
juist deze methode kiest is niet zo verwonder
lijk. Noch een inspraakprocedure voor burgers,
noch enige openbaarheid komt er in deze wet
voor. Met bet oogopde door de regering geplan
de 'Brede MaatsChappelijke Diskussie' is deze
procedure dus wel zeer ontoepasselijk.

in konflikt met
Den Haag

rlslco's die ZijD verbonden un bel Wesl
Duitse atoomproanmma gedeeltelijk wor
den afaewenteld op de Nederlandse bevol
Idn, Valt Twente en omgeving die geetl
enkele uggeoschap over deze planneo
heen. Omdat ook de lijdelijkeopslaapJaats
10 Abaus noa lua nlee klaar Is (ook bier
moet nog begonnen worden) zijn er onder
lussen vergunnlo!en verleend om meer
atoomafval 'Inged kt' eo veelluger bij de
centrales ulf op te slaan. Ook dal schept
nieuwe rlslko's. Levensgevaarlijk paniek
voelbalI
De onlwlkkellnaen rood Gorleben zijn
ullenl kritiek. Wae hier In de komende
maanden sebeurt, Is beslissend voor de
onlwlkktllna van aloomenergle In West
Europa voor de resl vao deze eeuw. Voor
lopla kan enla optimisme gepul worden uil
een opinieonderzoek dat In de regio
Gorleben aehouden we~. Durolt bleek
dat al 64% vao de plaatselijke bevolkIns
tegen dit 'allIompark' gekant Is.

Oe politie en de autorllelten mogen dan al
vasl van plan zijn om bet projekt hoe dan
ook door te :tellen, de antl-kernenerglebe·
weglng1s minstens zo vasl van plan om hel
sleulelprojekt Gorleben hoe dan ook Ce
verbinderen. Op een kongres In Braun·
schwelg op 10 en II rebruarl waar 1300
verlegenwoordlacrs vad aktiegroepen bij·
een waren, werd de vasle wil uiigesproken
om gemeenscbappelijk alles In bet werk Ie
slellen om bet projektie lorpederen.
Onder het mouo 'Gorieben Is overal' zijn
In de bele Bondsrepubliek Gorleben-mun
groepen gevormd. Er Is een alarmketdng
opauel om alle groepen Ie kunnen waar
schuwen zodra de proefboringen begin
nen. Als dalaebeurt, zullen bij vrijwel alle
atoominstallaIIes In de Bondsrepubliek
aktles van start gaan waarbij bet verband
met Gorleben op de voorgrond slaat. Er
komt In leder geval een mars van Gorleben
naar Hannover van 28/3 tot 31/3 met een
arolc arslulleode demonstratie, Het Initia·
lief lot due mars Is genomen door de boe
ren uit de omgeving van GorlebeD die met
bun IrakIoren naar Hannover zullen Irek
ken; alle akliegroepen uil de Bondsrepu
bliek zijn opgeroepen om zich daarbij aan
IC sluiten.
Bebalve een loenemende konfrontatie tus·
sen voor- en tegenstonden, laat Gorleben
ook de opeenslapellng zien vaD de onopge
loste problemen waar de Dullse aloom
IndustrIe mee worsteU, Zelfs als Gorleben
volgens plan doorgaal zullen de Installa·
lies niet voor t990 In gebruik kunnen wor
den JCnomen. inmiddels St.lllpcU het aloom·
afval zich op en bedenkt men de ene 'nood
oplouina' na de andere. KonIrakten voor
verwerking van het afval van verschillende
Duitse atoomcentrales waren mei La
Hague In Normandil! afaesloten. Maar La
Hague Is overvol, neeml niets meer aan en
lIat stil. 'Tijdelijk' wil men nu het booS
radlo·aelleve afval opslaan In Ahaus vlak
over de Nederlandse arens ter bOOgie van
Enschede, Als die plannen doorgaan, dan
zou hier 15.000 ton boOS radlo-aetlevege
bruikie splijlstofstaven 'zolans' worden
opgeslaaen. Daarmee zouden de ernstlssle

Gorleben
eindstation
Het .leutelpro/eld van de Wesl-Europese
atoomenergie- nduslrie Is gepland In Gor
lebco} Wesl·Duit.land vlakbij de Breus
mei de DDR. In dil 'atoom-park' zoudcn
faciliteiten moelen komen voor de tijde
lijke opslal van splijtslofstaYen In Brolc
waterbassin!, een fabriek voor de opwer·
klns ...an atoom.Cval en ondcfltondst op
slag van radlo-actlerafv811n zoutl88cn, De
Investeringskosten vaD dltal18Dlisehe pro
jekt worden geschat op 11 miljard mark.
Met Gorltben staat of valt hel atoompro
gramma van de Bond.republlek, en zowel
de antl·kcfncncrglcgroepen als de aulorl·
telten besefTen dat. AaR belde zijden wor
den koortsachtig voorbcreldlnBtn Betrof·
fen voor de bopelljk vreedzame slag over
Gntleben.
De 8toomlndustrle cn de regering van de
deelstaal Nedersaksen, waar Gorleben
IIgl, lijken va51 yan plan het projekt koste
wal kost door te zetten. Er Is nog geen wet·
lelijke vergunning voor de bouw, maar de
voorbereidingen zijn In volle gang.
Iedereen wacht gespannen op het moment
dat de proefboringen zullen bealnnen die
men ook bier wil doorvoeren. De autorl·
lellell bouden terecht rekenlna mei zeer
omvangrijke weersland vanuIl de pluilt
lijke bevolking gesteund door aktlearoe·
pen In beel West-Duitsland. Er Is 12 mil
joen mark ullBetrokken om de boorinstal
latie en de werknemers teaen de proteste
rende bevolkIna Ic beschermen. Oe politie
wil van Iedere boorlokatie een komplete
vestlna maken. Er worden 600 man politie
permanent In bet aebied aeslatloneerd met
nog eens 1200 man In staal van paraalbeld.
Tol de voorbereidingen behoort ook bet
bespioneren van en Innllreren Ir aktIe
groepen. In de ArbellskrelsGöUlngen wer
den drie pollUesplonnen ontdekt en ont
maskerd.
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Wij veneUen ODS tegen de gewenning
aan een sluipende vernietiging van de
grondslag van bet menselijk bestaan
door de systematiscbe vef'Jlftiging van
de waleren. de lucht. de bodem en
daarmee van ons voedsel, tegen de
niets ontziende roofbouw op de na
tuur, bet venral van onze steden en de
afbraak van levenswaardige woonom
standigheden.
Het venet tegen deze mensvijandige
ontwlkkelinaen sluil aan bij bet Vel'"
zet tegen de a(braak van sociale en de
molcratlscbe rechten. tegen werkloos
heid, bonger, onderontwikkeling en
oorlog.
De Internationale demonstratledag
wordtgebouden In bel besef.van de on·
vetbrekelijke 58menhaDS tussen deze
krislsverscbijnselen en bedreigingen.

Gemeenschappelijke internationale
eisen.

1. Meeljarige bouw- en vergunningen
stop (moratorium) op alle in aan
bouw zijnde en geplande atoomin
stallaties. Stop op de export van
atoominstallaties en atoomafval.

2. SlOP op de atoombewapening.
3_ Tegengaan van elke onderdrukking

en streven naar behoud en uitbouw
van demokratische rechten.

4. Algehele openbaarheid van informatie
en beslissingen betreffende de ener
giepolitiek.

S. Versnelde ontwikkeling en gebruik
van milieuvriendelijke energiebron
nen.

•

Hoewel milieuvriendelijke enersiebron
nen op uitgebreide schaal zouden kun
nen worden gebruikt, wordt de bouw
van atoominstallaties gestimuleerd:
ondanks ontwapeningskonferenties
en een regelmatig beroep op de vrede
neemt de atoombewapening voortdu·
rend toe.

•

Oproep door de internationale
Koördinatie-konferentie van de

anti-atoom-beweging

Overal ter wereld zien steeds meet
menSen in dat deze ontwikkeling niet
in het belang is van de bevolkins maar
het resultaat is van een politiek geba
seerd op het streven naar winst en naar
macht \'8n een kleine minderheid ge
vormd door overheid en ondernemin
gen.

Tesenover deze krachten moeten wij
onze samenwerking en onze aktlebe
reldheld stellen, daarbij alle nadona
Ie en regionale grenzen overschrlj·
dend.
Internationale solidariteit nn atoom-
enerstetegenstaaders Is daarbij een be
slissende stap voorwaarts. De strijd le
gen atoomenergie is de meest zichtbare
uitdrulddns van een wereldwijde be
weging voor bet beboud van de mense
lijke gezondheid en de natuurlijke om·
geving.

Oproep door de internationale Kool'"
di.natie-konferentle van de anti
atoom-beweging.

Het gebruik van atoomenef'Jle voor
civiele en militaire doeleinden vormt
een wereldwijde bedreiging voor mens
en natuur.

D e aktie is voornamelijk beperkt tot West·
Europa. Buiten Europa is alleen aangekon

digd dat er in Srabrook aan de Amerikaanse
oostkust een demonstratie komt Ook hier is een
centrale in aanbouw waartegen langs juridische
weg en met direkte akties wordt geprotesteerd.
Hel terrein bij Stabroek is al twee maal bezet ge
weest; beide malen werden daarbij tientallen
mensen gearresteerd
Deze aktiedag laat zien hoe breed het \'erzet
tegen atoomenergie is, ook internationaal, en
hoe kreatief de burgers van Europa zijn om aan
dal verzet vonn te geven.

Ook de Oostenrijkendoen mee aan de aktie.
Op 5 november vorig jaar werd daar per

volksstemming besloten dat de ,ereedgekomen
atoomcentrale Zwentendon niet in gebruik
mocht worden genomen. Met Pinksteren de
monstreren de Oostenrijkers nu bij de grens met
Tjecho-slowakije tegen de atoomontwikkeling in
het buurland waar zij de risiko's van dragen.
maar zij niets over te vertellen hebben. Tjecho
slowakije heeR nl. vlak over de grens met
Oostenrijk verschillende atoomcentrales in be
drijf en in aanbouw.
In Zuid-Zweden wordt gedemonstreerd bij Bil·
IIngen, op dat punt richten de Denen zich ook.
In Engeland richt de aandaeht zich op de opwer·
kingsinstallatie Wlndscale. Een demonstratie is
ook gepland in Zuid-West Ierland bij Carnsore
Point; ook hier is een centrale gepland: het zou
de eerste worden in Ierland.

M aar er zijn enonne problemen: er is nog geen
enkel reeel begin gemaakt met de bouw van

een nieuwe, veel grotere fabriek die de opwer
king van hoog radio-aktief afval mogelijk moet
maken: de techniek bestaat alleen nog maar op
de tekentafel. De koelbassins waarin het atoom
afval in afwachting van opwerking wordt opge
slagen. zijn o\'en'OI. De fabriek ligt al maanden
stil wegens reparatiewerkzaamheden. In 1978
werd 27 ton aloomafval verwerkt. Maarerzijnal
kontrakten afgeslOlen voor de opwerking van
8.000 ton en daar komt dan hel afval uit de
Franse centrales nog bij, Dc Fransen nemen
momenlcel geen nieuw afval ter verwerking
meer aan. Het afval uit verschillende Duitse
atoomcentrales gaat niet meer naar La Hague,
hoewel dal kontraktueel wel was afgesproken. In
plaats daarvan slaan de Duitsers het nu op bij de
aloomcelllrales zel[
In januari kwam een eerste scheepslading atoom
afval voor La Hogue uit Japan aan in Cherbourg.
De Franse oproerpolitie sloot het hele havenge
bied af om hel schip te beschennen tegen de
plaatselijke en regionale aktiegroepen die het
lossen van de lading wilden verhinderen. Hel af·
val uit de Nederlandse centrale bij Borssele kan
in de toekomst niet in La Hague worden ver·
werkt.
In Cattcnom, noordoost-Frankrijk. 2S km ten
zuiden van de stad Luxemburg zullen Franse.
Duitse. Waalse en Luxemburgse tegenstanders
zich verenigen om te protesteren tegen het plan
van de Franse regering om hier drie atoomcen·
trales te bouwen van elk 1200 MW.
Het noorden VlUl de Bondsrepubliek richt zich
op de atoomcentrale 81'Unsbüttel aan de Elbe
bij Hamburg waar \'origjaar nog een ernstig on
geluk plaatsvond. Ook komt ereendemonstratie
bij de centrale in aanbouw 8iblis 11 in de omge
ving van Frankfurt.. Endan natuurlijk bij KaIbr
(zie bil. 10 en I I).

Niet alleen in België en Nederland.
maar ook op tal van andere plaatsen
in heel West Europa vinden op Pink
steren, 2 en 3juni, protestdemonstra
ties plaat tegen atoomenergie.
Het initiatief tot deze eerste interna-
donsle aktiedag is genomen door de -$-"8 Se.Qbr':'Ql<:
Zwitserse anti-kemenergiebeweging.
Ret is de bedoeling om de internatio
nale samenhang te accentueren door
middel van affiches en speldjes in de
zelfde kJeur. Ook de tekst daarop zal
gelijk zijn zij het in verschillende
talen.

Internationale a
atoomenergie
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H oewel in verschillende~pen dedisku$sies
nog aan de gang zijn. IS al duidelijk dat hel "40'""

Zwitserse initiatief op \'cle plaatsen in West v TH
Europa weerklank heeft gevonden.
Fessenhelm langs de Rijn in de Franse Elzas is
het verzamelpunt voor de Fmnsen uit Elzas·
l...otharingen, maar ook voor de Zuid-Duitsers
uit de omgeving van \Vhyl waar het verzet tegen
kernenergie begonnen is, Dit is een voortzetting
van de al langer bes\ll.lmde samenwerking tegen
atoomenergie tussen de inwoners van de drie
landen in dit gebied, In Fessenheim staat een
van de eerste Franse kemcentrales.
In Frankrijk wordt voorts een demonstratie
voorbereid bij de snelle kweekreaktor Super
Phenix, die in aanbouw is bij MaivIIIe. dat ligt in
het dal van de RMne,
Erdraait bij Malvil1e al een proefreaktor, Frank
rijk is op het gebied van de technologie van de
snelle·kweekreaktor in West Europa het verst
gevorderd en lijkt vast van plan om dit door te
zetten. Injuli 1977 werd hierdoor 50.000 men·
sen gedemonstreerd. Dat leidde toen tot hefijge
konfronUities met de politie.

D eze fabriek is de eerste van een hele reeks
van dellelijke installaties waarop de elektri·

citeitsvoorzlening in de toekomst steeds meer
zou moelen worden gebaseerd. De opwerkings
fabriek ''OOr kernafval in L8 H.gue in Nonnan
dil! is de derde sleutelinstallalie waarop de
Fransen hun aandacht op 2 en 3 juni zullen con
centreren. Opwerking is een van de moeilijkste
en ook een van de gevaarlijkste processen van de
gehele kemenerg.ie-induSirie. Tal van proble
men heeft men hier nog niet onder de knie. Dit
geldt vooral "oor de opwerking. van hoog radio
aktief afval, Bij opwerking komt. ook bij nonnaal
bedrijf. een veel grotere hoeveelheid radio-8kti
\'iteit vrij danbij gewone atoomcentrales: bij een
ongeluk met een opwerkingsinstallatie zouden
de gevolgen ook "eel ernstiger zijn. Zwitserland.
West-Duitsland, Oostenrijk, Zweden. Neder
land. Belgi! en Japan hebben meI La Hague ver
dragen afgesloten "oor de opwerking van radio
aktief afval.



7

.AIlQll_ ...__ ...
ropeeeG .11 ..
stftfta \'001'._,.. ....='lIIGs:e':er~':.::
fta'l5 'n....... liet elk...
bndk bi ..ec; zs _'11I _
.uilRlDdellac • leis ..
daa de wijf paceat pei' tIie liet
lIltem.....••.. BDa-Pe "....
beeft _bnoIea. DIl: Ii na ..
coodasIa .. de. BUiG'IU ...
na afdm: eD I'IS I 1 hl
ders die _ _ r , 111I..
rij; heeft~ De BaOIIiI_-M,J-_
Imbeid .....•• ..1978 bi lIremeD waal _ .,
afbaIlJceIijfch na de , I'"
GelDell!lIfdwp ... lP =
tot 1985 k 'EI'·' , til ..
peaceuL

De belangrijkste {jnanciervlIn de EG isde Eu
ropese Investeringsbank met uilgeb~ide{j.

na.ucieringsprogramma's voor talloze atoom
projekten in Europa.
Duidelijk is dat de Europese Gemeenschappen
een belangrifte stuwende kracht vonnen achter
de ontwikkeling van atoomenergie in Europa.
Daar komt geell verandering in wanneer injuni
voor het eerst een rechtstreeks Europees Parle-
ment wordt gekozen. Het EP heen geen I»
voegdheid om het atoomprog,ramma in de .EG
weTtelijk te kontrole~n. De leden hebben daar
ook geen behoel\c aan. De meeste leden zijn
oud, de gemiddelde leeftijd is boven de 50, en
kritische geluiden over de ontwikkeling van
kernenergie zijn hier nauwelijks te beluisteren.

\

D e verantwoordelijkheid voor het energiebe
leid is over tal vnn departementen versnip

perd. Het departement voor industrifle zaken is
verantwoordelijk voor rcaktorveiligbeid; ge-
zondheidsaspekten van wertrnemers en omwo
nenden valt onder sociale zaken (Henk Vrede
Hng): milieuelTekten vuil onder milieuzaken en
alleen onderzoek vall onder Brunner zelf.

Met de eente dlrekte verJdezingen
voor het Europese Parlement voor de
boeg wordt bet interessant om eens te
kijken hoe het energiebeleid van de
Europese Gemeenscbappen er uit ziet.
Gelijk met de oprichting vao de EEG
in 1958 werd ook Euratom opgericht
met het doel om bet gebruik vao kern~

energie voor vreedzame toepassingen
in de lidstaten te bevorderen.
Sindsdien ZijD de Europese Gemeen
Khappen een belangrijke motor op
het gebied van onderzoek en loepas·
slog van atoomenergie.

Ook de Europese toppen (bijeenkomsten van
minister-presidenten van de lidstaten) heb

ben hcrh:Ullde malen de noodzakelijkheid V/lJl

kernenergie ondersireepI. Topprioriteit van de
Europese Commissie (hel dagelijks bestuur van
de EG in Brussel) is het snelle-kweekreaktor
programma, daarvoor is 6.5 miljoen dollaruitge
trokken.
Na de oliekrisis presenleerdede Europese Com
missie een n(oomenergieprogramma dal tot stand
kwam door de ambitieuze programma's van de
nationale staten bij elkaar op te tellen en daar
een flinke schep bovenop te doen.
EG-Commissaris Brunner (afltomstig uil de
duitse FDP) heen zich als een wamt voorstan
der van atoomenergie laten kennen.

A an de vooravond van de grote demonstratie
te~en de snelle-kweekreaktor in Malville op

31 juh 1977 hield Brunner een perskonferentie
waar hij namens de Commissie snelle-kweek·
reakloren als noodzakelijk beschreef. Na de de
monstratie. loen de lalloze gewonden geleld en
de dode demonstranl geborgen was. kon de
Franserninister van binnenlandse zaken zich op
zijn uitspraken beroepen om hel inzetten van een
enonne politiemacht ter beschenning van de
kweekreaktor tegen de verontruste bevolking te
rechtvaardigen.

Energiebeleid van
deEuropese
Gemeenschappen

WERKGELEGENHEID JA;
ATOOMPLANNEN NEE

De International Commissionon Radiation Pro
tection (teRP) heeft een rapport gepubliceerd
waarin wordl voorgesteld een veel hogere stra
lingsbelasting toe te staan dan tOl nu het geval is.
In hel voorstel wordt de toegelaten stralingsdo
sis voor het publiek verhoogd van 0,S milirem
naar 5 milirem per jaar, voor werknemers wordt
de nonn \'erhoogd van 5 tot 50 milirem perjaar.
De Europese Commissie heende aanbevelingen
alvast overgenomen.

In België zijn 480.000 mensen offi
cieel werkloos, en in Nederland zijn
dat er bijna een kwan miljoen.
In de hele EEG zitten meer dan 6
miljoen mensen zonder werk. De
Nederlandse regering en de EEG
schrijven bestrijding van de werk
loosbeld bOOI in het vaandel. Maar
is het energiebeleid ook gericbt op
het scheppen van arbeidsplaatsen?
Nee. Een ander energiebeleid. ge
richt op besparingen en ontwikke
len van zonne- en windenergie, zou
wel veel arbeidsplaatsen kunnen op
leveren.
Vroeger was energie goedkoop. goedkoper dan
mensen, De industrie heeft dan ook talloze ja.
ren arbeidsplaatsen vervangen door energie.
Machines Idagen niet over arbeidsomstandig
heden en gaan niet instaking. Vooral indeche
miscbe- en metaalindustrie is deze ontwikke
ling duidelijk te zien: veel machines. weinig
werknemers.
NO$; steeds wordt gezegd dat het energiever
bruIk verder moet groeien om een groei en eer·
lijke verdeling van de welvaart en daarmee van
de werkgelegenheid mogelijk te maken. Maar
dat is helemaal geen naluurwet. Het is zelfs
waarschijnlijk dal het energiebeleid zoals dat
tot nu toe gevoerd wordt de werkgelegenheid
eerder vermindert dan doet groeien. Zelfs de
overheid durft nauwelijks meer het argument
van arbeidsplaatsen te gebruiken als het gaat
om een opslagplaats voor vloeibaar aardgas
(LNG) in Zeebruggc of de Eemshaven of de
uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Al
melo. De kosten van dit soort energie zijn
enonn hoog en het levert weinig werk op. Ook
al zouden de regering en het hele land willen
volbouwen met atoominstalloties en LNO 0p.
slagplaatsen, dan kan dit de werkloosheid niet
oplossen. Integendeel. Deze vonnen van ener-

gie zijn niet alleen waanzinnig duur. maar de
kosten worden ook nog grotendeels betaald uit
de belastinggelden. AI deze miljoenen kan de
overheid dan niet meer uitgeven aan andere
doeleinden. zoals gezondheidszorg. onderwijs,
sociale voorzieningen en kultuur. Nu al staan
deze uilgaven b.v. in Nederland met Bestek81
op de toehL Als het energiebeleid niet soel
drastisch verandert, dan is Bestek 81 nog pas
het begin. ..
In de toekomst zal er dan niet alleeo nauwe-
lijks werk in de energiesektor zijn. maar ook
zal de werkgelegenheid daardoor in de sociale
sektorcn verder bedreigd worden.
Kortom, een anderenergiebeleid is noodzake
lijk. maar ook mogelijk. Bovendien zou dat op
vrij konc tennijn veel werkgelegenheid kun
nen opleveren, tegen veel lagere kosten per ar·
beidsplaats dan atoomenergie, LNG en andere
grootschalige en gevaarlijke energÎe-installa
tics...
De Werkgelegenheid is het meestgebaal bij hel
ontwikkelen van een energiebron dieonuitput
lelijk is en dwingt tol kleinschaligheid: zonne
en windenergie. Verder zou het energiebeleid
veel grotere nadruk kunnen leggen nuttig en
doelmatig energiegebruik en besparing, het te
gengaan van verspilling van energie en het toe
passen VZ1 wanntegompen. Zo'n energiebeleid
zou wel een grote bijdrage leveren aan het op
lossen van de werkJoosheid. Vakbondsleiders
in de Verenigde Staten maken zich de laalste
zijd sterk voor: een dergelijke energiepolitiek.
Zij zijn ervan overtuigd dat een beleid gericht
op besparing en op zonnt- en windenergie veel
werk kan bieden aan talloze laag geschool
den, bouwvakkers, installateurs, bankwerkers,
technici en in,enieurs. Jn Nederland wordt een
dergelijk beleId ook bepleit door de Industrie
bond Zij hebben ook aangegeven dal in Belgiê
en Nederland goede mogelijkheden voor zijn:
de eigen machine- en apparatenbouw zou met
zonne- en windenergie, wanntepompcn en be
sparingen een nieuwe toekomst tegemoet gaan.
Tot nu IOC worden deze mogelijkheden helaas
nog nauwelijks benul Met name in de Verenig-

'" E"S~<;le""IlM.0J( JJ>
l. '1ll6e'll\PLA"TJILIJ

de Staten en de Duitse Bondsrepubliek is deze
industrie al veel verder ontwikkeld..
Een drastische wijziging van hel energiebeleid
is noodzakelijk en mogelijk, nu. Dit zal een
veel grotere bijdrage leveren aan de bestrij
ding van de werkJoosheid dan het momenteel
gevoerde beleid..
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kool opnieuw als energiebron te waardéren:
ondergrondse vergassing op grotediepte. Het
principe is heel eenvoudig: men boort een 20
centimeter brede put tol ongeveer 1000 meter
diep. De steenkool wordt aangestoken door
dat luchL zuurstof· of waterstofgas nftar be
neden wordt gespoten. IX verbrandingsgas
sen worden opgevangen via een andere boor
put. Dit gas kan gedistribueerd worden \tia
pijpleidingen, Desnoods kan men er ook een
elektriciteitscentrale op laten werken.
Er is al veel ervaring met ondergrondse ver
gassing op geringe dieple (100 lot 300 me
ter), voornamelijk in de Sowjetunie... Maar
de mogelijkheden van vergassing op grote
diepte zijn ook zeer goed. België en de Duit
se Bondsrepubliek werken samen aan een
eerste expcrimemele boring. Ook de ekono
mische haalbaarheid lijkt redelijk. Boven
dien zal ondergrondse vergassing waarschijn
lijk zeer milieuvriendelijk zijn, op grote diepte
lenminste. Gevaar voor gaslekken, vervui
ling van het grondwater ofgrondverzakking is
dan niet te vrezen.
Als ondergrondse vergassing inderdaad in
dustrieel mogelijk is, dan zou West-Europa
weer in eigen energiebehoeften kunnen voor
zien.

In BelaU! zijn op het moment vier atoomcen·
trales In werkln,. twee bij Doel ftan de Scbel
de bij Antwe'lJen. ~én lil Cbooz. vlak bij de
Franse grens en één IaTIbange aan de Mus.
Daarnaast Is men In Doel en In Tlbange bijna
klaar met twee reaktoren, en Is men begonnen
met de bouw van een yolgeode. In 198~ zou
50% van de Belgische elektriciteitsbehoefte
uit atoomenergie gedekt moeten worden.
Naast deze centrales verrees In de Kempen
rond Mol een beel atoomlnduslriepark beo
staande uit bel Studie Centrum voor Kern
energie, Euratom·ondt-rzoekscentrum. een ra
briek voor spllJtslofstaven en een opwerkings
fabriek.

De reserves van olie en gas raken uitgeput, zo
zegt men, en daarom hebben we aloomener
gie nodig. Maar zijn er dan geen andere ener
giebronnen die ons uit de nood kunnen hel
pen? Iedereen heeft tegenwoordig de mond
vol van zonne.energie. Men vergeet echter
dikwijls dat onze aardkorst bijzonder rijk is
aan ste6DkooJ.
De voorraden steenkool zijn veel en veel gr0
ter dan de olie- en gasreserves. In totaal
wordlde steenkool voorraad in West-Europa
geschat op 600 miljard ton. Daar zouden we
voor SOO jaar genoeg aan hebben, als we net
zoveel energie bleven \'erbruiken als nlL' En
dit is nog maar het zichtbare gedeelle van de
ijsberg! Geen enkel land ter wereld heeft zich
nog bekommerd om de sleenkoolreserves die
meer dan 1200 mtter diep liggen, omdat zij
tot nu toe niet ekonomisch te winnen waren.
Betekenl dit dat de sleenkoolindustrie, na de
krisis die zij heeft doorgemaakt, een tweede
jeugd tegemoet gaat?
Gezien de sociale nadelen lijkt het nictwaar
schijnlijk dat de mensen ooit weer op dezelf
de wijze als yrocgcrde mijnen in zullen gaan.
Maar momenteel worden nieuwe technieken
ontwikkeld die het mogelijk maken de sleen--

STEENKOOLVERGASSING:
2e jeugd van steenkoolindustrie?

kool, diversifikatie van energiebronnen. ratio
necl energiegebruik van besparingen, en niet in
het minst een heroril:ntcring van hel weten-
schappelijk onderzoek op alternatieve, 'zachte'
energiebronnen, maar het blijven intenties. De
feiten echter zijn nog steeds dezelfde. In 1979
mogen we een beslissing over een volgende
atoomcentrale verwachlen, onduidelijk is hoe.
veel kredieten er nu zullen worden uitgetrokken
voor wetenschappelijk onderzoek in de niet-nu
1deaire sektor.
Duidelijk is slechtsdaterpas werkelijke verbete>
ringen komen in de Belgische energiepolitiek,
wanneerde regering daartoe door politieke druk
wordl gedwongen; door akties van de bevolking
zoals in Andenne, waar in een referendum een
grote meerderheid zich uitsprak. tegen de bouw

, van de kerncentrale.

GEOTHERMISCHE ENERGIE
UIT DE KEMPEN
TweeduJ:r:end meier onder de grond In de
Kempen zijn holtes gevuld met water van
J03 graden CeicIos.
'Kanten' worden 'Ze genoemd. De Belgi.
sehe Geoloailcbe Dienst wH er meer over
welen. Want dat warme water kan voor
energiedoeleinden worden gebruikt. Maar
dan 'Zou eerst bekend moeten zijn hoeveel
van die boltes er zijn, en hoe groot ze zijn.
AI In 1953 werden beet-watervoorraden In
de Kempen aangetoood. Na de eoerglekri
sis werden de oude rapponen weer uit de
kastgebaald. Momenleel wordt er een seis
mlscb onderzoek uitgevoerd door de Han
nover firma Pralda-Selsmos. Speciaal ge
bouwde, 15 ton welende walens met een
zware trilplaat. z.enden tri111n,en met een
bepaalde frequentie door de bodem. De
vraag van dit moment Is of met due leeb
nlek bet verschil kan worden aangetoond
tullen steenlagen met waterboltes en zoo
der kanlen. All dat lukt dan zal In de
Kempen eeo gebIed van 200 vIerkante ki
lometer onderzocbl worden. Daarvoor Is
al een subsldle-aaovraag bij de EEG Inae
dlend. All er voldoende wll{DJ water Ie
vonden wordl, du kan dit naar boven wor
den lepompL Vervollens wordt mei een
warmlewlsselaar de warmte ovel'leleven
aan het walerleldlngneL Het afgekoelde
water uit de Irond wordt daar dan vla een
andere pijp weer In leruggebrachL
De eente toepassing van de geolherml
scbe energie In de Kempea zou kunnen
ZIJD la de kasseDbouw, die daar nu800.000
vierkante meter beslaaL Laterzou bet kun
nen dienen voor de verwarming van een
woonwijk. Maar voor bet zover Is moet er
nOl beel wat onderzoek gedaan worden.

populaire zaken zoals de aankondiging van de
noodzaak van een volgende atoomcentrale. Het
werd angstvallig binnenkamers gehouden totdat
het door het VAKS in volle verkiezingstijd werd
gepubliceerd, wat uiteraard niet in dank werd af
genomen. Weliswaar zitten er een aantal posi
tieve elementen in het Witboek., zoals de inten
ties tot herwaardering van de Belgische steen--

---
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In werkelijkheid gaal de strijd om het in handen
hebben van de vrije energiemarkt. In 1957 krijgt
de Belgische onderneming ACEC van de Ame
rikaanse multinational Westinghouse een licentie
voor de bouw van lichtwaterreaktoren. Het
Studie Centrum voor Kernenergie bestelde er
meteen een van. ACEC speelt de bouw van de
reaktorkuip door aan Cockerill. Metallurgie
Hoboken, Union Minière en Fabrique Nationale
mogen de splijtstof produceren, waartoe zij in
Dessel bij Mol de Metallurgie Mélallique Nu
cléaire oprichten; een onderonsje van Société
Générale filialen. De Société voelt er echter niet
veel voor om geheel overgeleverd te zijn aan de
Amerikanen. Onder leiding van de Union Mi·
niere richten 22 bedrijven uit de nOn-ferro sektor
samen Belgo-Nukleaireop. Vanaf 1959 werken
zij aan de ontwikkeling van een eigen reaktor.
een projekt dat op een grote nop uitdraait.
Inmiddels zijn de Amerikanen erin geslaagd met
hun lichtwaterreaktor een belangrijk gedeelte
van de markt te veroveren.
Tot 1974 konden de verantwoordeüjke ministers
en de multi~nationaleondernemingen hun gang
gaan. Het eerste debat in de Kamer, op 29 okto
ber 1974, levert een aantal voorzichtige vragen
op. Dan al blijkt dat er over de principiêle kan-
ten van de zaak niet meer te diskussiëren valt,
zelfs niet Over de keuze van het reaktortype.
De politieke instellingen komen te laat met bun
vragen. Reeds in 1966 worden er beslissingen
genomen voor de bouw van een reaklOrpark tot
aan 1983, beslissingen waarop niet meer kan
worden teruggekomen. Vergunningen voor ves
tigingen exploitatie moeten dan nog worden ver
kregen, maar dat is niet meer dan een wassen
neus; men begint gewoon te bouwen en een defi
nitieve vergunning blijkt dan achteraf makkelijk
te regelen. Een 'concessie· wordt er toch ge
daan; men belooft een uitgebreid parlementair
debat.
Ter voorbereidingdaarvan wordt een 'Kommissie
der Wijzen' opgericht die in een reeks lijvige rap
porten de politiek van de multinationale onder
nemingen onderschrijft alsofde konklusies reeds
op voorhand vastliggen.
Onderdruk van de Itritischerwordende publieke
opinie belooft de regering in 1974 dat vóór het
parlementaire debat geen nieuwe besluiten over
het atoomenergieprogramma zullen worden ge
nomen. Het wachten is nog sleeds op dil debat.
Voortdurend wordt het uitgesteld, ofwel omdat
de regering weer eens valt. ofwel omdat de ver
antwoordelijke minister eerst nog eens een 'wit
boek' moetschrijven. Waarschijnlijk vooral om
dat eerst nog een aantal beslissingen achter ge
sloten deuren moet worden genomen, en dat ge
beurt, ondanks de beloftes; zo wordt er een
bouwverguJU1ing voor Doel 4 afgegeven, de Bel
JPsche deelname in het Franse kweekreaktorpro
Jekt Super-Phenix geregeld, en de kontrakten
voor levering van uranium uit Zuid-Afrika goed
gekeurd. Maar het belangrijkste is wel de over
name van de opwerkingsfabriek Eurochemic te
Dessel.

De plannen
Oe wind is echter langzamerhand aan hetdraaien.
Onrust en verzet onder de bevolking nemen toe,
vooral van de kant van milieuaktiegroepen, maar
ook van andere organisaties, waaronder de vak
bonden. In hetontwerpwitboek vanminiSlervan
ekonomische zaken Willy qaCS?~ld voor
de langverwachte parlemenfairë.d1siiiiSie. wor
den een paar aanzetten gegevenl~eenener
giebeleid In dit witboek staan e n ar minder
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Lost atoomenergie onze
energieproblemen op?
Atoomenergie is alleen geschikt voorde produk
tic van elektriciteit en zal in het gunstigste geval
tegen 1985 een besparing opleveren van 10%
aan fossiele brandstoffen. Maar op korte ter
mijn slokt de uitbouw van het Belgische atoom
energiepark zoveel energie op, dat ditde êérstko
mende jaren meer energie kOSI dan hel ogICNer'i.- ,

Vlak na de tweede wereldoorlog zet ook Belgie
de eerste schreden op het atoomenergiepad.
Uranium uit Katanga (deel van het vroegere Bel
gisch Kongo) wordt geruild tegen atoomtechn0
logie van de Amerikanen, ontwikkeld als bijpro
dukt van het atoomwapenprogramma; dat vorm
de de basis voor het Belgische atoomenergiepro
gramma.
Bcgin vijftiger jaren wordt hel Studie Centrum
voor Kernenergie (SCK) in Mol opgericht, op
initiatief van het toenmalige Commissariaat
voor Atoomenergie, een club van koloniale be
langengroepen, de Union Minière en de Societe
Generale. Vanaf 1957 wordt dit studiecentrum
beschouwd als een instelling van openbaar nut
en gefinancierd Uil de schatkist: in 1978 is de
jaarlijkse bijdrage uit de schatkist opgelopen tot
1,8 miljard Bfrs.
In 1966 begint het nukJeaire tijdperk voor Bel
giê pas goed. De elektriciteitsproducenten leg
gen een programma op tafel voor de bouw van
een reeks atoomcentrales, op een ogenblik dat
noch de overheid, noch de bevolking en haar
politieke instellingen de mogelijkheid bezitten
om een zo groots programma grondig te evalue
ren. In heel beperkte kring wordt achter geslo
ten deuren een onomkeerbare keuze gemaakt,
zonder dat ook maar iemand de technische, eko
nomische, sociale en politieke gevolgen overziel
Vanaf het begin van de jaren zeventig komen de
protesten tegen de uitbouw van het atoomener
gieprogramma luider door. Konden de tegenar
gumenten in het begin nog worden weggeveegd
door ze te vergelijken met de bezwaren tegen het
in gebruik nemen van de eerste stoomtreinen, al
ras worden de elektriciteitsmaatschappijen ge
dwongen met argumenten te antwoorden. Ookin
België wordt de oliekrisis aangegrepen om atoom
energie te verdedigen.
Wanneer er al van een energiebeleid kan wor
den gesproken, dan is dat geinspireerd door de
belangen van multi-nationale ondernemingen.
Tot de oliekrisis van 1973 kunje nauwelijks van
een beleid spreken. Vanaf de vijftiger jaren wor
den de Belgische steenkoolmijnen meer en meer
verwaarloosd; de olie begint de steenkool als be
langrijkste energiebron te verdringen; Belgie
wordt steeds afhankelijker van de olieproduce
rende landen en de petroleummaatschappijen.

t~""'-;·,",I'I,- - J.

Al een balf jaar is de olieraffinaderij
RBP In Antwerpen bezet. De machts·
overname In Iran dreigt een nieuwe
onekrisis in te luiden.
De overheid lijkt niet bij machte de
energiestroom in en naar ons land te
kontroleren en in de band te houden.
Halsoverkop wordt besloten tot de
bouw van een aardgasterminal te Zee
brugge. Ondanks het verschijnen en
verdwijnen van rapporten en witboe
ken lijkt het energiebeleid in België
een onkontroleerbaar geheel waarbij
ingrijpende beslissingen van het ene
op het andere moment genomen wor
den. Met de Belgische kernenergie
politiek is het niet anders gesteld. Bel
gië beschikt nu reeds over het verhou
dingsgewijs grootste atoomenergie
programma ter wereld, opgebouwd
ondanks de steeds groeiende twijfels
omtrent de risico's en de enorme tech
nische problemen.

Met veel vertoon werd Eurochemie Ingehuldigd In 1966. De bouw
vergunning kwam twee jaar later; maar dat zijn we In on8 land al

gewoon...

Atoom-Energiek
België
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van een Inamenlijk protesi van alle kust
Itmeenkn billDen de sevarenzone (81 kilo
meier)... Innavollinl van de Frllnse Ofl8'
nlAtie Nord Nalure is WAKE. een plaat·
selijke ardellnJ van de VAKS beJ;onnen
met een h.l.ndtekeninlkampape, wanin
wordlaeilst dat er een IntemalionaJe on·
denoekskommlssle komt om de moaelijke
sevolJen van twee aloomcentrales bij Gril'
vellae, te onden.oeken. Ook eisen zij dal
het rIImpenplan voor een atoomonlev.l.l
openbaar wordl lem.l.akL
Het wordt ook hOOItijd dal de Belgische
wetJt:vlnJvoor bel ve'lilen van hinderlijke
bedrijven wordt aanlepasL

Het adres v.l.n WAKE Is Viool\jesstraat 3.
8460 Koksijde. Ielefoon 058-512316.

'Concours Energlque'

AI "eer "ordt de bevolkIn. bullen spel se·
zeI. ZoIiIs zo vaak wanneer bel pal om
atoomeoel'lle. Op 7 rebruari bulooI de
Franse ministerraad om nOl twee atoom
centrales ti: bouwen, Ditmulln GraftIlnes
(GreveUoJen). vlakbij Dulokerlteo, De
plaalSclijke bevolklnJ werd nleu JevfUJd.
De beslisslog werd weer over hun hoorden
heen Jeoomeo.
Zowel In Noord-Frankrijk als In Wesi
Vlaanderen Is veel protest lereun leIen
dil besluit. De bezwaren riehten zleh voo,...
alteJen de uitstool van radlo,aetlvltelt. de
kans op een oDJeval en de bedrelalnJ van
de visstand door de lozln, van verwarmd
en rIIdlo-acllef koelwaler n zee.
De burlemeester van NIeuwpoort heen
het InItIalief lenomen tol hel ol"lanlseren

LFROM SlND,S1

De zaak .Gravelines
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De kans op een heropening van Eurochemic
bestaat inderdaad: vanuit de elektriciteits.

maatschappijen wordt hierop aangedrongen.
Het bedrijf is ech:er hopeloos verouderd en ab
soluut niet in staat de splijlStof afkomstig van
de lichtwaterreaktoren op te werken. Op arbei
ders en wetenschapsmensen wordt «hier grote
druk uitgeoefend. immers de op.....erkingsfabriek
is van le\'ensbelang voor de kernindustrieomdat
tijdens het op.....erkingsproces het kostbare pluto
nium "'ordt geisoleerd, om als brandstof te die·
nen voor de snelle-kweckreaktor.

Een groot aantal geologen, wllnronder notabene
ook de Nederlandse zoulkoepel-fanaal Hamstra
(ECN), lichten de 150 meter dikke kleilagen bij
Mol niet er~ geschikt als 'l:I.toomafvalkerkhor.
Klei bevat Immcrs water, dat weer in kontakt
...ou sttlan met het grondwater. Als er iets gebeurt
met het afval, betekent dit ecn bijna direkt kon
takt met grondwater, en vandaaruit met de drink·
waterwingebieden. De glazen knikkeJ1l kunnen
als gevolg van de hitte die het radio-aklie\'e
materiaal produceen.. uit elkaar \·allen. Daar
doorkomt hel materiaal in kontakt metde klei en
het water. In de l·,lolse laboratoria' is dat ook al
enkele malen gebeurd...

VMuit Nederland is er met nadrukop ge....-cun
dat de grondwalerstromingen zich naar het

noorden (Brabant) bewegen. 'Onzin', zeggen de
Belgische geologen, 'dat stroomt naar het wes
ten... dus Nederland hoeft zich geen zorgen Ie
maken. Bovendien gebeurt alles onder interno·
tionaal toezicht. en kan er niets mis gaan'.
Deze geruststellende woorden klinken erg
vreemd, :lIs men weet dat in 1972 door de Belgi
sche autoritciten werd \'erklaarddat Mol nooit in
aanmerking zou komen als delinitie\'t opslag·
plaats. Zeven janr Inter is men blijkbaar van
mening veranderd.
De haast om zich 'voorgoed' te ontdoen van het
spul is zowel in Belgi! als in Nederland erg
groot. En in Belg.il! zal die haast nog toenemen,
wanneer slTaks de opwerkingsfabriek Euroc:he
mie in Mol nieuw 'leven' wordt ingeblazen,

I nmiddels heen de Belgische staat de fabriek
overgenomen, Daannee worden de bevolking

en de politieke instellingen weer eens voor vol
dongen feiten geplRRtst.
Wordt de Kempen de nucleaire vuilnisbak van
Belgi!? Geen leuk vooruitzicht voor Belgii! en
Zuid-Nederland.

Kernafval in België lHf~L
KLEILAGEN HEB JE NIET VOOR BARRIER
NIETS

F

D ie kleilagen liggen opvallend dicht bij hel
Belgische atoompark Mol waar tien jaar

I~g hel atoomafval van t I Europese landen is
opgewerkt. Sinds 1974 ligt de opwerkingsfa
briek Eurochemic stil. Intussen zijn cr flinke
hoe\'eelheden afval \'erzameld die nu op hel ler
R:in gekoeld. geroerd en bewaakt worden: 4.000
mI vast afval. 4.000 m' middel-aktierafval. 800
mS hoog-aktief afval en 650 kg plutonium. Een
gedeelte is Nederlands 'eigendom': MIr. ligt cr
Frans, West-Duits, Engels en Italiaans afval.
België zit met de zwarte Piet want de andere lan
den staan niet te dringen om hun aandeel terug te
halen.

A Ienkele jaren snufTelen deskundiJen van het
Studie Centrum voor Kernenergie (SCK) in

de kleilagen bij Mol. Een belangrijk punt bij dit
onderzock is de vraag of er grondwater in de
lagen \·oorkomt. en zo ja. of deze waterlagen in
beweging zijn. De Molse deskundigen menen
met zekerheid te kunnen stellen dat de te storten
radio-aktie\'e stofTen de eerste I à 10 miljoen
jaren niet builen de kleilagen kunnen komen, en
dat 'd:tn hel (rndio-aktic\e) gevaar i, geweken'.
Volgens de planning moet er in 1979 een
proefinstallatie women gekonstrueerd. een on
dergrondse ruimte in de kleilaag op 215 meter
diepte, waarin men (achrer een biolog.isch schild)
direkte waarnemingen kan doenom te kijken hoe
de klei reageert. hoe hel (e\'enluele) grondwater
zich gedraagt en welke temperaturen er optre
den. Na deze proe\'en \11ordt er - naar \'erwach
ling in 1995 - een definitieve opslagplaats
geboord.

E en andere afdeling van het Studie Centrum
houdt zich bezig met de bewerking van het

afVIII: het .....ordt ingedampt tot poeder en vervol
gens in glas ingesmolten, zodat er 'atoomknik
kers' ontstaan. Deze knikkers worden in edel
stalen houders geplaatst: deksel erop en dan de
kleilaag in.

leder land dal zich ooit in het atoom
avontuur heeft gestort zoekt ijverig
naar oplossingen om van het radio
aktievc afval af te komen. Liefst bin
ncn de eigen landsgrenzen, want nie
mand wil opdraaien voor het afval
van de buren.
Zoals Nederland een uitweg zoekt in
'stabiele' zoutkoepels, Zweden in gra
nietrotsen, zo zoekt België bet in de
kleilagen.
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Hel is al zes jaargeleden dat boer Maas een
proces begon legen de bouw van de snelle
k.....eekreaklor in Kalkllr. Maar gerechlelijke
molens klapwie~n lany;allm en alleen als er
voldoende geld tegenaan geblazen wordt
Bovendien is de aanblik niet spektaculair.
Toch gllat het proces nog steeds door. En dat
is van groot belang. Het blijft mogelijk dat de
rechter zal beslissen dat Kalkar nÎet mag
worden afgebouwd.

Processen
Toen de 'Schnellbruter KemkraUswerk
GmbH Essen' in 1972 met de voorbereidin·
gen \'oor de bouw van 'Kalkai wilde begin
nen had ze geen grond en geen bouw\'ergun
ning! De brutaliteit van de slerke. Maar loch
ging het allemaal niel vllnzelf. zools de
bouwers gehoopt hadden. Boer Mus. op
wiens land de atoomburcht zou moelen ko
men. verzelle zich en begon een proces. Als
bezwaren voerde hij aan dat er gevaar \'oor
zijn le\'en en zijn gezondheid bestond en dat
de snelle kweekreaktor ook het voortbestaan
\'an z,n landbouwbedrijf bedreigde. Maas
kreeg In de toop der jaren steeds meer onder·
steuning: juridische hulp van het advoknten
duo Beeretz en De \ViII. dal ook sukses\"ol
procedeerde tegen de atoomcentrale in Wyhl.
Ook kreeg hij morele en financil!le steun \'an
de gezamenlijke DLlilse en Nederlandse
(LEK) aktiegroepen. Hel is een uilputlings.
slag. Is het aLdie tijd en al dat geld waard? Ja~
zeer zekërné pfOC{:S$en leveren veel publi.
citeÎt op. Sleeds meer mensen raken geinfor
meerd en gealarmeerd O\'er de gebeurtenissen
in Kalkar. In de lal'ldelijke Duitse poliliek is
het gaan rommelen. Bovendien wordt dc
aloomlobby door de processen gedwongen
zorgvuldig geheIm gehouden gegevens op ta
fel te leggen. Daardoor kan de verdedig.ing
van boer Maas haar argumenlen beter onder
bouwen. Tensloltcis er nogsteeds kans dat cr
een bouwstop afgedwongen .....ordt.
O\'er een klein jaar kan eindelijk hel hoofd·
proces in hoger beroep beginnen. legen het
\'trienen van de bouwvergunning. Momenleel
wordt er een proces ge\'ocrd legen het verIe.
nen van de derde deeh·ergunning. die waar
schijnlijk ook de toesIemming be\'al \'oor het
inSlalleren van hel reaklorval. JUiSI tegen de
construetie van dil vat zijn belangrijke be
zwaren aan te ....oeren. Daarom moet ook
tegen deze deelvergunning geprocedeerd
worden... Want ook dit kan weer nadere in·
fonnatie opleveren die nutlig kan zijn bij hel
hoofdproces.
De anti.atoombeweging moet zijn argumen·
talie legen de snelle kweekreaktor weten·
schappelijk onderbouwen. Dat kan maar dal
kost geld. Hiernaast Sllllli dan ookeenoproep
om een bijdrage te leveren.
Help nIce om de bewijs\'oering rond te krij
gen!
Help mee om de hoeksteen van de atoomin·
duslrie te verwijderen!

Kalkar
proces

rtld wordt legen de dmle dtlflvergunnlnl
voor de bouw.
Daarnaasi is n.a.v. df beMnl"'oordlag
van Kamervragtn door minister Van
Aardenne van Economische Zakfn over
de t1frsle Iwee npponen \'an Webb. dr.
Webb Ha rnktif aan Rtft schrijveR op
onjuistheden. dk de aniwoorden van VII.
Aardennt beVlluen. Er komt 20 Ha
wftfDSC'happel,ijke discussie op gang
lusseD Webb fa de adviseurs VIla de
minIsIer. Daann~ hopea we Ifleven5 los
Ie krijgen onr de afRumenlatk "an de
legenpartij tijdens bd proces. Oeso...
dankJ heef( Van AardmM IrouWfOS ...
Hgd. dal hij bftanpleJllng bedt voor
Kalkar 11. terwijl In Duitsland juisl de
twijfels loentomen, IHu actlvllfUtn zijn
dus van groot belang, maar zulltn vdf
kosten mei zich brengea,
Voor de 30.000 guldea dit er onlCner
aodlg 'ZIJ.. dOfI de promgroep e:m
driagtnd bmtt'p op u. Bijdragen op post.
liro 77992 I.n.v. Pt'nn, Stichting Kalku
proces. Amsttrdam zijn zn.:R WEL
KOM.

Van 1976 tol 1·16-78 kwam fr 55.951.12
blnnfn. De kOSlfn bfdrOfgCo Khler
63.020.31. Deu waren als volgt vfrdedel:
se<:retarlaalskoslen: 2.900.58. Informa·
lifverslrtkkloX en propaganda: 7.007,75.
coördinatie wflenschap~lljkwfrk, door
~un veilIgheidrappoft (15 ordnfrs). ult·
zoekfn re~vanlf wflfDSC'happelijke Illf'
ratuur door o.a. dr. Webb, vertalen van
de rapporten va. We:bb: 25.063.15. hel
pubUurto van df drie rapportm van
Wtbb onr bel nudnlr eJ.ploskpotenllftl
vao de kweekreaclor: 16.250.08. bijdrage
aaa de proceskosle:p: 11.798.05.
Er Is dus een tekort.
Op dit moment wordl dat ledekl door
knioaen bij de Slichting Rein_ter en de
PSP. Omdltl dit leningen moelen wordm
ItrUlbetaald. en omdal de kosten van de
z.ojuisl araek)pe:n proudure in Karlsruhe
DOg alel helemaal In dil overzkhl zijn
opgenomen en er een procedure voorbe-

Actie VMrtn kosl Kfld. klaar. HOf:dt hel
mei de finaadin van de procesgroep Stop
Kalkar?

Laautc nieuws
Het plan van minister Riemer om Kalkar om te
bouwen lot een plutoniumverbrander en zo het
ontslaan van een plutoniumekonomie tegen te
gaan, is afgewezen. Nog steeds wordt er in Kal
kar \'erdergebouwd. Daarom zullen we weer
moeten demonstreren.
DEMONSTREER MEE TEGEN DE SNEL
LE KWEEK REAKTOR IN KALKAR OP 3
JUNI!

Dan breekt 24 september aan. De dag die de ge·
schiedenis zal ingaan als 'operatie burgeroorlog'.
Tienduizenden demonstranlen uit Duitsland en
Nederland trekken naar Kalkar. Vanaf de grens
worden zij vele malen gekontroleerd. 'Wapens'
als fietspompen en bierblikjes worden afgeno
men. Overal langs de wegen Slaan overval· en
pantserwagens. Niet alleen de politie, maltr ook
de reserve-politie en soldaten vun de Jlllntserin.
rameric en de Bundesgrenzschutz zijn ingescha
keld. De demonstratÎe wOrdl uren vertraagd. AI.~
de demonstranten eindelijk aan hun wandeling
naar hel bouwterrein beginnen, zitten nog onge
veer 20.000 demonstranten opgeslotcn in auto's
in files op de ·snelwegen'. De politie heeft de
grootsle verkeerschaos aller tijden verool7.aakt.
Ruim 40.000 mensen lopen naar de bouwplaats
terwijl er voortdurend helieopu:rs overvliegen
die commnndo-aanvallen doen op verspreide
groepjes demonstfllllten.
Aangekomen op de bouwplaats zien de demon·
stranten zich geplaatst tegenover een in slag
orde opgestelde politicmacht, versterkt met
pantserwagens. Helmen, knuppels, schilden,
traangasgranaten en machinegeweren worden
dreigend gereed gehouden tegeno\'er een onge
wapende menigte. Deoperatie burgeroorlog is in
volle gang. Dankzij de vastberadenheid van de
demonstranten verloopt de demonstratie kalm
en waardig.

-----

Het onvermijdelijke geld

De opzet is duidelijk: door legcnstllnders van
atoomenergie nf te schilderen IIls chaoten pro
beert de Duitse overheid het verzet legen aloom
energie- in te dummen. Maar de demonSIranten
latcn zich niet arsehrikken.

Hier werd duidelijk waarde versterking van poli
lie en leger voordient. De aloomstaat brengt als
Iweelingbroer de politiestaat met zieh mee. De
strijd tegen de snelle k.....eekreaktor wordt nu ook
een strijd voor nlensenreehten lIls het recht op
organisalie en van vrije meningsuiting.

Werk?
Het argument van de werkgelegenheid gaat ook
al nauwelijks op. De SNR leverde in Nederland,
werk voor 800 mensen in de industril!le bedrijfs
lakken en 170 mensen in de bouw. En deze ar
beidsplaatsen kostten bijna 3 miljard! De werk·
gelegenheid is niet alleen gering en duur, maar
werken in de snelle kweekteaktorisook nogeens
onaangcnaam. Daar werken betekent de hele
dag omgaan met uiterst giftig materiaal. Je kunt
zonder het Ie merken besmet worden met dit
spul. Zo'n besmetting kan je al krijgen na een
klein ongelukje. Z03ls gezegd, je merkt er niets
van. Maar jaren laler merkje'datje kanker hebt
en dan benje reddeloos verloren. Voorkomen is
beter dan genezen; dat geldt ook voor de snelle
kweekreaktor.

Verzet
De eerste demonstratie vindt plaals in het najaar
van 1973 als de bouw nog maar net begonnen is.
Hoewel de demonstratie maar klein is. vindt de
Duitse overheid het al een grote bedreiging.
Tientallen polilieagenter1 met helmen. schilden,
knuppels. karabijnen. machinegeweren, pantser
wagens. bloedhonden. De regering Brandt pro
pageert ontspanning maar in het binnenland
wordt de onderdrukking verscherpt. In Neder·
land moel de Kalkarheffing worden ingetrokken.
Maar er wordt doorgebouwd. zij hel mei Sleeds
grotere venragingen. De kosten verveelvoudi
gen...

In 1974 demonstreren 10.000 mensen op het
marklplein in Kalkar. Het verzel tegen atoom
energie in Nederland en de Duitse Bondsrepu
bliek groeit. In 1977 wordt opnieuw een demon
stratie in Kalkar georganiseerd_ De Duitse over
heid en pers voeren een intimidaliekampagne.
Tegenslanders van Kalkaren atoomenergie zou·
den gevaarlijke tcrroristen zijn die gewelddadige
bestonningen willen organiseren.

slolle de opdraeht voor de funderingen en de op
bouw gegund. En de kosten? Ach, de belasting.
bet.,ler is geduldig. De oorspronkelijke kosten
van 750 miljoen gulden. die inmiddels zijn opge
lopen tot 3 miljard. moeten worden betaald door
de burgers van de Duitse Bondsrepubliek, Neder·
land, België en Luxemburg.. De Nederlandse rege
ring probeerde indertijd zelfs een extra heffing
op de elektriciteilsrekening van 3% in Ie voeren.
Tegen deze Kalkarhcffing rees zov/!el protesl.
dat de kOSlen nu uit 'algemenemiddelen' betaald
worden.

Waarom dan locb een snelle kweekreaktor?
Waarom ondanks de kosten en de gevaren dan
toch een snelle kweekreaktor? Winstbejag. maar
dat is niet hel enige. Zonder kweekreaktor heeft
aloomenergie namelijk geen loekomst. De bruik·
bare uranium voor aloomcentrales zal binnen 10
tol 25 jaar op zijn. Weg stralende atoom-toe
komst. Wil het langer duren, dan moet uit het
vele afvaluranium weer brandstof voor atoom
centrales gemaakt kunnen worden. Een snelle
kweekreaktor maakt plutonium uit afval ura
nium. Plutonium is de grondslof voor atoom·
bommcn maar kan ook gebruikt worden BIs
brandslof voor atoomcentrales. Juist daarom
wordt het Kalkar projekl doorgezet. in weerwil
van alle ge\'aren en verzet. Want zonder snelle
kweekreaktor is de hele aloomindustrie ten dode
opgeschre\'cn. Dan houden de superwinslen op
en blijft ons ook het radio-aklieve afval beo
spaard...

De snelle kweekrenktOr is een nieuw type atoom
centrale. Wanneer er bij een gewone 3toQmcen
trale iets mis gaal dan steekt men de rcmstoven
in de reaktor cn komt de reaktie tot stilstand. Als
CritlS breekt inde reaktor, wordt de reaktie auto
matisch vertraagd. Bij een snelle kweekreaktor is
het precies omgekeerd. Als cr iets breekt gaat de
reaktie sneller. Het koelmiddel. vloeibaar na
trium, gaat harder stromen. Daardoor ontstaan
trillingen waardoor cr weer iets kan breken. De
reaktie wordt dan nog verder versneld en hel
vloeibaar natrium kan gaan koken. Dan gaat
alles lrillen en raken alle beveiligingen onklaar.
De lemperatuur loopt verder op en de hele een·
trale ontploft. Want als er iets breekt kan het
natrium in kontakt komen met water en dit ver
oorzaakt een ontploffing.
Dit alles, van de eerste breuk tot de ontploffing
van de reaktor, speelt zich afin frakties van sc
conden.
In de Verenigde Staten zijn Iwee vnn de vier lest
kweekreaktoren gesmolten! Oorzaak onbekend!
Bij de andere Iwee gebeuren ook allO de lopende
band kleine ongelukjes; lekken komen regelma·
tig voor. De gesmollen reaktoren in de Verenig·
de Slalen stonden in de woestijn. Kalkar staat in
een dichtbevolkt gebied. Een half miljoen men
sen wonen op minder dan 50 kilometer afstand.
Als er met Kalkar iets misgaat, staan zij bloot
aan rndio-aelieve straling die tiental1en malen
hoger is dan dio van de bommen op Hiroshima
en Nagasaki! Duizenden doden, vele duizenden
kankergevallen en generaties lang misvormde
babies... Er hoeft maar ergens een scheurtje Ie
ontstaan...

Boven Lobith kabbelt de Rijn vreed
zaam tussen weidevelden en bossen.
Bij het Duitse dorpje Hönnepel torent
plotseling een enorm betonnen ge·
vaarte boven het landschap uit. De
Snelle Natriumgekoelde Kweek
Reaktor (SNR), betcr bekend als de
kweekreaktor van Kalkar.

Geschiedenis
In 1961 begon men bij de rijks-onderzoeks-in.
stelling TNO met het ontwikkelen van de ·nalri·
umtechnologie·. In 1965 wilde TNO dit onder
7.oek breder opzetten en nam in de Europese
kernenergie-organisatie Euratom kontaktop mei
de Duitse Bondsrepubliek. België en Frankrijk.
Twee jaar later werd het definitieve plan voor
eengrote. kommerciële natriumgekoelde kweek
reaktor door de regeringen van België, Neder
land. de Duitse Bondsrepubliek en luxemburg
goedgekeurd. Hel pionierswerk van TNO werd
nu overgenomen door een groep grole onderne
mingen, voor een deel slaatsondernemingen: In
teralom (Duits), N.V. Neratoom (VMF, RSV.
Philips en Comprimo) en Belgonucleaire S.A.
De opdrachtgevers waren het Rheinisch Wesl
f:ilisehe Eleklriziliitswerk AG. de N.V. Samen
werkende Elektrieileits Produktiebedrijven
(SEP), de Synatom S.A. en the Central Electri
city Cenerating Board. Later zouden nog kon
takten gelegd worden met Spaanse, Italiaanse en
Franse elektriciteitsbedrijven. Al met al een
waar Europees komplot
Al sinds 1968 hadden de direklies van deze eon·
eerns zitten hengelen naar orders. Vier jaar lang
werd er intensief gelobbied. In 1972 kon de buit
eindelijk worden binnengehaald; voorde Neder
landse bedrijven 6 grote natriumpompen. 3 tus
$en·wanntewisselaars en 18 stroomgeneraloren.
Vette winstkluiven voor de heren aandeelhou
ders. Aan de Hollandse Betongrocp werd ten·

HET BEGIN VAN DE
PLUTONIUM EKONOMIE?

KALKAR
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Audio-visueel
materiaal
landelIJk
MEER KERNCENTRALES?
land: Denemarken, lengte: 50 mfn.•
informatie over het Deense verzet.
De rode draad Is de waarschuwing
tegen aantasting van de demokratie.
BROKDORF
land: BRD, lengte: 15 min., ....erslag
van een grote demonstratia in Brok
dorf.
BETER VANDAAG AKTIEF. ALS
MORGEN RADtOAKTIEF
land: BRD. lengte: 60 min.• lange.
maar zeer geschikte film over de
strijd van de Duitse bevolking In
Whyl.
Bovenstaan(1e IIIms zijn Ie huur bil
Cineclub. 020,250045/020-25005 7
Postbus 1626. Amsterdam.
VEROORDEELD OM TE LUKKEN
land: Frankrijk, lengie: 55 min.
Deze film Is /e huur bij C/né Libre,
Rue de la Fllature 5, 1060 Brussel.
tel. 537.83.61, prijs 1500 Bel.lr.
NOG MEER KERNCENTRALES
Er bestaat de mogelijkheid om langs
het ministerie el1 In samenwerking
met De Andere Film GRATIS een
avondvullend programma rond kern
energie aan te vragen. De Andere
Film zorgt dan voor de apparatuur.
de 1~lm.de projektie en dediscussie
achteral mei m hel paneel een me
dewerkervan Akhe Kern ofVAKSen
van de werkgroep 'Zachte Techniek'.
De aanvragende organisatie moet
enkel zorgen voor de zaal. de pro
paganda en het publiek. De aan'
vraag moet wel gebeUren 6 weken
vooral. Dus snel beslissen. Voor
meer inlichtingen: De Andere Film.
Graliekapelstr. 7, Antwerpen 2000.
tel. (031)341640.

BLOED
land: Nederland. lengte: 60 min.
Kosten: f 75.-_ Diskusslelilm over
kernenergie n.av. de bouw van Kal
kar. (naar een boek van Roei v.
Duyn)
Te huren bij VNFI. Postbus 515. Hil
versum. 035-17645.
Regionaal
Groningen/Drente
Lezing met dia voorstelling. Bestel
len via Herman Damveld, Klooster
straal 45, Groningen, 050-125612.
Lezing met vrdeo. Bestellen via AAP
Gasselte/Borger p/a Koos Leven
ga. Rozendaal 175, Borger, 05998
5072.
Middelburg
DIaserie Energie. motor van ons
leven (aangepaste Zeeuwse verSie
m.b.L Borssele)_ Energie Komité
Zeeland. Dam 47. Middelburg.
TIlburg
DIaserie Waar halen we onze ener
gIe vandaan? Werkgroep KalkarTIl·
burg.
The plutonium connectIon (vIdeo
VCR) 45' Werkgroep KalkarTilbur9.
Op zoek naar de energie van mor
gen (vIdeo VCR) 45' Werkgr. Kalkar
Tilburg.
Nijmegen
Diaserie voor scholieren met ge
luidsband, Inl. H. Glaudemans,
Wollslraal 5, (0801 560859.
Rlm over kernenergieprojekten In
de buurt van Nijmegen door het Nij·
meegs Sladsjournaal. Eind maarl
klaar. Inl. R. V.d. Camp, Vondelstr. 6,
'0801 237883.
È3elglê
Dia·monlage over kernenergle.
Over de maatschappelijke gevol
gen van het gebruik van kernener
gie. Aan te wagen bij de provinciale
animatoren ol rechtstreeks bij
VAKS. Consc/encestraat 46. 2000
Antwerpen. 031-393868.

Twee tentoonstellingen
o~er energie:
Energie Edukatiel (met begeleider.
Inl. 030·314314).
Energie Anders (varende tenloon
stelling: rnl. 01cr361725).

WIJ kunnen er kort over zijn:
voor het organiseren van (de
voorbereiding van) aktie tegen
atoomenergie en vóór betere
alternatieven, ls geld nodig.
Het weinige dat we hadden, Is
nu schoon op, zij het niet aan
arbeidsloon.
Het is duidelijk: uw geld Is
nodig. Kom op!

Nade,/and:
LE.K.
2e Weteringplantsoen
Amsterdam
91rO 3567199
Be/gië:
A.s.L.K.
rekening-nummer
001-056_37.09·2 t.n.v_ Aktie
kern te Antwerpen o.v.v.
'Doel-bewust stoppen'

OPROEP

Kalkar
STOP KALKAR. loto· en tekstboek
over Kalkar.
Ekologische UIIgeverij •.. , 11,90
KALKAR EN OE PLUTONIUM·EKo
NOMIE, verslag van de Kalkar pro
cesgroep L.E.K.
Bestellen door I 4.00 over te ma·
ken opgiro 3567 199 L.E.K.., 2e We
terlngplantsoen 9, Amslerdam.
ONDERSTROOM, aktlekrant over
kernenergie Stroomgroep Nijme
gen. Redaktie'adres D. van Sas,
Groenewoudseweg 132.Nljmegen.

Regionale informatie
Het Noorden
EKOLOGIE 4 gewijd aan: KERNAF
VAL IN DE ZOUTPIJLERS/PLUTO-
NIUM EKONOMIE f 5.00
Hldst 1: kernafval In SOOrien en
maten
Hldsl 2: ontstaan van zoutpIjlers,
het mijnplan en de onveiligheid van
de methode
Hfdst 3: besluitvorming over hooi·
den heen
Hfdst 4: de plutoniumekonomie
Verkrijgbaar bij de Ekologische Uit·
geverlj, Saenredamslraal 4a. Am
sterdam
ENERGIEWIJS
Maandelijkse uitgave Energie
Komitee (gralis). Moezelstraat 10,
Assen.
ATOOMALARM
Tweemaandelijkse uiigave AAP·
Stad·Gronlngen. Bestellen lila Gen
Hoeksema, Nijdamstraat 1b. Gro
ningen.
KEERZIJDE
Uitgave van de werkgroep Kern
energie Wartl.lm p/a H. v. d. lIjhe,
Breede 13. War/fum.
KAN-KERN'ENERGIE?
Door Alarmgroep Aloomplannen
Slad Groningen. Uitgave Xeno.
Groningen. 17.90 In boekhandel.

Het Zuiden en Belgli
OPWERKING VAN KERNSPLIJT
STOF. EUROCHEMIC: EEN NU
CLEAIRE VUILBAK TE DESSEL.
Uitg. VAKS/PEK 12.00
AKTlEKRANT KERNENERGIE. uiig.
VAKS. Antwerpen •.•...... I 2.00
ZUIDNEDERLANDSE ENERGIE
KRANT, uitg. GEK ZN. Jaarabonne
ment f 5,00. (giro 3600254 t.n.v.
Penningm. PEK. Tilburg), verschijnl
tweemaandelijks.
RADIO·AKTIEF, uitg. Stroomgroep
Stop Kernenergie Eindhoven. laar·
abonnement f 7.50 (10 nummers)
giro 3484283 I.n.v. M. van Gendt.
Eindhoven.
ENERGIEK. uHg. VAKS Antwerpen.
verschIjnt maandel~ks. abonne
ment' 14.- (200 BFr.) Bankreke·
ning 001-0563709·21 van Aktie
Kern. Antwerpen.
STADSVERWARMING tN TILBURG,
DE EERSTE STAP NAAR EEN VER·
ANTWOORD TILBURGS ENERGIE
BELEID? Ultg. Werkgroep Kalkar

~t~K~R'lëITEit'INBRAÊlANf. ~~~
G. Sanders. uiig. Brabantse Milieu'
federatie Ie Tilburg..... . .• , 6,00

In Belgiê is er voorls inlormallema·
teriaarte krijgen op alle plaatselijke
konlaktadressen (zie bijlage). Se·
schikbaar zijn afllches (ook voor
aankondigingen van regionale Ini
tiatieven). pamfletten. enz.
Verder uitgebreide dokumenlatle
en animatie materiaal.

is een Inlormalleburo ten dienste van de
wereldwijde beweging voor een niet
nucleaire toekomst.
WtSE vefllpreidt persberichten over ak
ties, demonstraties, manifestaties In
West Europa en daarbuiten. Gebaseerd
op informatfe van de betrokkenen zelf.
Daarnaast geven wij een tweemaande·
IIjks tijdschrift uit In het Engels. Abon
nementen voor6 nummers f 12,-, post
giro 4088285.
WISE Is een vereniging met leden in
'Iele landen.
WISE World Information Service on
Energy
Wereld Energie Informatie Dienst
ZEKER OOK VOOR NEDERLAND!
WISE 2e Weteringplantsoen 9

1071 ZO Amsterdam
tel. 020-25 50 64

WISE: WORLD
INFORMATION
SERVICE ON
ENERGY

Pub11katles te verkrfJgen bil Aktie
Strohalm • Samenwerkingsver
band Stop Kernenergie,
Oudegracht 42, Utrecht.
ENERGIE BELEID MET MINDER
RISIKO, Theo Potma. 2e herziene
druk ..•....•.•........•.... , 7.50
ALTERNATIEVE ENERGIEBRON-
NEN, SSK-Haarlem I 1,50
KAN·KERNENERGIE? Herman
Damveld (uitg. Xeno) f 7.00
DOSSIER KERNENERGIE (uiIg.
VAKS) overzicht gevaren + nadelen

~~Te~~Lt~MÄ'VAN"ÖEfK~OR~
ENERGIE Ecclesia brochure I 3.50
ENERGIE EDUKATlEF. 1,2.3
en4 ...•.•...•.•.....•....• '6,00
INFORMATIE OVER KERNENER
GIE van gemeente Dodewaard
(voor beginners) , 3.00
STICKERS en BADGES
lachende zon f 1.00
STICKER STOP KERNENERGIE
met moeder en kind....... I 0,50
55 VRAGEN EN ANTWOORDEN.
Een aanlal vragen en stellingen van
voorstanders van kernenergie, en
ons antwoord daarop. Een uiIgave
van de LSSK. Vanaf begin april ver
krijgbaar.

Publikatie van Stroomgroep
Nllmegen, Vondelstraat 6.
ARGUMENTEN TEGEN
KERNENERGIE I 3.50

PubIIkaties van de Ekologlsche
Uitgeverij, Saenredamstraat 4a,
Amsterdam.
ENERGIE. STRIJD OM MACHT EN
RIJKDOM, M. Tanzer ..•. I 15,00
ZONNE·ENERGIE TOEGEPAST IN
NEDERLANDSE GEBOUWEN.
Ir. Henk den Boon. ± 80 blz.
Verschijnt mei ± , 11.00
WINDWERKBOEK WIN DE WtND
MET JE EIGEN WINDMOLEN.
Herman Tossijn en Chris Westra
± 160 blz. ± , 18.00 Verschijnl mei
ZONNE·ENERGIE (KATERNEN
2000). Everl Hasselaar

Algemene informatie
over (kern)energie
Pub1ikatles Vereniging
MIlieudefensie
De hieronder genoemde prijzen van
de verschillende Milieudefensie pu
blicaties over energie zijn Inclusief
portokosten. Bij afhalen op het actie
secretariaat worden deze in minde
ring gebracht. In sommige gevallen
wordt quantumkor1ing gegevell
(daarvoor even belten 020·221366).
Bestelling vindt plaats door over'
maklng van het betreffende bedrag
op postgiro \0.2000 t.n.v. Milieude·
fensie Amsterdam o.v.v. de tlIel.
NOTA ·ATOOMENERGIE. NEE BE
DANKT, Alle argumenten tegen
atoomenergie in eenvoudig Neder·
lands .....•.............. I 6.50
3 MOOIE AFFICHES OVER KERN
ENERGIE (67x47 CM) ... , 12,00
KERNENERGIE EN ENERGIEBE'
LEID, Korte informatie over kern-

~~eD~I~e'r~TÄÄLISÊËRÖË'O'pJÈ~
KING VAN ELECTRICITEIT, de voor
delen van kleinschaligheid' 5.00
ALMELo-BOEKJE. Over de omslre
den uranium·tevering aan
BrazIllil ..........•.•. _.... , 7.-
ENERGIE-STRATEGIE. OEWEG DIE
WIJ NIET VOLGEN? Amory B.
Lovlns. adviseur pres. Carter f 9.00
MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN
VAN KERNENERGIE. worden wij
een politiestaat? _•....... , 10.50
PLAATSEN VOOR KERNCENTRA
LES. EN WAT WIJ DAAROVER TE
ZEGGEN HEBBEN. Over de ASEV·

~~~~~~BËi.ËIÖ· 'M'ET' ',JIN~'~~
RISICO (HERZIEN), door Ir Theo
Potma ......•........•... f 7.50
SECOND REFLECTJON PAPERON
NUCLEAR ENERGY. Een bezinning
over kernenergie .••....... I 5,
Komt gereed dJt voorjaar: Boekje.
folders. alliches en een lentoon·
stelJlng over zonne·energie

Adressen België
plaatselijk
zie bijlage.

Adressen België
reaionaal
Oost Vlaanderen
Ludo Nelen, A. Clausslraat 27.
9040 St.Amandsberg. 091-512921.
West Vlaanderen
Deleye Jean'Marie, ViooltjessIraaI
3. 8460 Koksijde.
AntwerpenlLlmburg
Homme Jansma. Consciencestraat
46.2000 Antwerpen, 031-393868.
Arrondissement Leuven
Jean-Marie van Deursen. Celeslij·
nenlaan 101.3030 Heverlee, 016
226266.
Arrondissement Brussel (Vlaams)
Eddy Cautaers, Opperbusingenstr.
102. 1680 S1.Kwmters-Leunikol.
02·5325672· 02·5821225.

Adres België nationaal
Verenigde Aktiegroepen voor Kern
StOp (VAKS). Consciencestraat 46,
2000 Antwerpen, 031-393868.

Adressen Nederland
landelijk:
Landelijk Energie Komitee. 2e We
terlngplanl$oen 9•."'msterdam, 02()
221366.
Vereniging MIlieudelensIe, 2e We
leringp]antsoen 9.....msterdam. 020
221366.
Landelijk Samenwerkingsverband
Stop Kernenergie, Oudegrachl 42,
Utrecht, 030,31431 4.
Aktie Strohalm, Oudegracht 42,
Utrecht, 030·314314.
Landelijk sekretariaat 2luol, Oude·
gracht 42. Utrecht. 030·314314.

Adressen Nederland
regionaal:
(steeds worden de cen/ra/e adres
sen genoemd waar Inlichtingen ver
kregen kunnen worden overdeove
rige. plaalselljke adressen).
Groningen/Drente
Komitee Aloomalarm. Hunnebed
sIraaI 2. Borger. 05998-5060.
Alarmgroep Aloompiannen Stad
Groningen, Allard len Dam. Flvel
straal 29a. 050-137313.
Friesland
5.5.K.· Leeuwarden. Pla Sietske Im
berg. SChieringerweg 147, Leeu
warden. 05100·65205.
Overijssel
Twents Energie Komitee. De Wet
straat 49. Hengelo, 05400-25533.
K..S.SK-Kampen. pla W. van Halem.
Munlp1ein 5. Kampen. 05202·19756.
Deventer EnergIe Komilee. Mirjam
de Rijk. Alexander Hegiusslraat 5.
Deventer.
Gelderland
S.S.K.-Nijmegen. Vondelstraat 6.
Nijmegen, 080,237682.
S.S.K.-Arnhem. pla Wiepke Noord
hof. Wllhelminastraat 71. Arnhem.
085-454186.
Noord·Holland
Amsterdams Energie Komltee. 2e
Weteringplantsoen 9. Amsterdam.
02cr22 1366.
S.S.K.-Haarlem. p/a Pia Wolthuis.
Wenenstraal 45. Haarlem. 023·
336962.
Goois Energie Komitee, Postbus
1280, Hilversum. 035-14533.
Zuid-Holland
S.S.K.-den Haag. Corien Glaude
mans. v. Marumstraat23·. Den Haag.
Rijnmond EnerSJie Komitee. Theo
Cornelissen, Vilverhol 65, Rotter·
dam, 010·673150.
Utrecht
Utrechts Energie Werkverband.
Oudegrachl 36. Utrecht. 030·
310377.
Zeister Energie KomIlee. Steynlaan
63. Zeist. 03404-12151-
Zuid Nederland
Energie Komile Zeeland, Dam 47.
Middelburg.
Limburgs Energie KomIIe, KapIlIel·
straat 6, Sittard.
MilIeucentrum Maaslricht. Th.
SChaepkensstraat 11 a. Maastricht.
Provinciaal Energie Komite. Nieuw
landslraat 39. Tilburg.
Stroomgroep Oss, Angoralaan 16,
Oss.
Stroomgroep Den Bosch. van der
HoopSlraat 33. Den Bosch.
EnergIe KomItee Breda. Veemarkt
straat 40. Breda.
Energie Komltee Roosendaal, Odl
liadonk 34. Roosendaal.
Stroomgroep Zundert. Burg. Man
derslaan 2, Zunderl.
SIroomgroep Eindhoven, Haven·
straat 7. Eindhoven.
Brabantse Milieulederatle. Stations
slrl:lat 15. Tilburg.
Werkgroep KalkarTilburg. Cobben
hagenlaan 552, TilbUrg.

Aan deze vlerde energIekrant werkten
mee: Odllla Boeie, Herman Demvald,
Maurits Groen (koördlnatle en eind Te·
daktlel, Title Hulst, Hamme Jansms,
Wim Kersten. Jan Mlchlels, Dave van
Doyen, Marljke Overbeek. Martin Poot,
Frank van Zaanen.
Produktie en vormgeving Dolf Middel·
hoft.
Zet- en drukwerk werden verzorgd door
drukkerij Van Waszap, Amstelveen.

Colofon


