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TERUG VAN WEGGEWEEST, 
EN HOE NU VERDER? 

In de laatste Nieuwsbrief 
gaven we al aan te willen door
gaan met het verspreiden van 
informatie. De reden is simpel: 
wat met de Voettocht begonnen is 
verdient voortzetting menen wij. 
Dat er iets begon is buiten 
kijf. Lees er maar reisbrieven 
van Pelgrims op na. Steeds is 
sprake van een nieuw bewustzijn 
bij de Pelgrim, dat zich uit in 
een meer kritische instelling 
ten opzichte van het dageli}ks 
leven. En dat berust op de 1n
drukken en de kennis die de 
Pelgrim heeft opgedaan. 

Zoiets geldt vast ook voor 
wie in Nederland achterbleven. 
Maar, de Pelgrims waren in het 
voordeel. ze kregen de feiten en 
de informatie uit de eerste 
hand. Thuisblijvers moeten het 
hebben van wat ze hoorden van 
Pelgrims, en dat is helaas be
perkt. Wie op de ingeslagen weg 
verder wil heeft meer nodig. De 
mogelijkheid daartoe bieden is 
wat ons voor ogen staat. 

We denken aan het geven 
van feitelijke informatie over 
alles wat te maken heeft met 
kernproeven en kernbewapening, 
omdat dat samenvalt met één van 
de doelen van EPP'92. Ook het 
verband met de strijd van in
heemse volken (Indianen), ons 
tweede doel, en met uraniumaijn
bouw, kernenerqie en kernafval 
blijven wij leggen. In 1992 
hebben wij kontakten opgebouwd. 
Blijven verspreiden wat die ons 
bieden is nuttig, want we leven 
nog steeds in een maatschappij 
die gelooft in geweld en in 
dreiging met kernwapens. 

De komende jaren zijn be
langrijker dan ooit. Weliswaar 
hebben we door verdragen een 
flinke reductie van nucleaire 
raketten, maar nog niet van de 
kernkoppen die daarin zitten. In 
1992 hebben we drie moratoria 

gekregen die de kernproeven voor 
enige tijd opschorten. Maar, 
uitgebannen zijn de kernproeven 
nog lang niet. Er is zelfs spra
ke van dat de vs in 1993 weer 
beginnen en dan tot eind 1996 
nog 15 kernproeven doen. Daarmee 
komt in 1995 wel de verlenging 
van het Non-Proliferatie Verdrag 
in gevaar, en is het hek van de 
dam. Het is dus meer en meer 
nodig dat we de zaak van kern
proeven en kernbewapening niet 
uit het oog verliezen. 

Ons voorstel is nu dat de 
huidige EPP'92 Nieuwsbrief wordt 
voortgezet als informatieblad 
dat zo'n 8 keer per jaar ver
schijnt. Wij zullen als redaktie 
optreden, maar rekenen op bij
dragen van anderen, dus van alle 
lezers. Van de lezers verwachten 
wij ook dat ze met de informatie 
in eigen kring aan het werk 
gaan. Slechts consumeren van 
informatie lijkt ons niet het 
gewenste resultaat! 

Het eerste nummer van 
KERNINFO is gevuld met informa
tie over plaatsen die wij zelf 
tijdens de Voettocht hebben 
aangedaan. Wij verspreiden dit 
eerste nummer van KERNINFO ter 
kennismaking over de verzend
lijst van de Nieuwsbrief en 
hopen dat jullie je allemaal 
voor regelmatige toezending 
opgeeft door via de geplaatste 
bon een abonnement te bestellen. 

Dirk Jan en Hans 



KERNINDUSTRIE 
- EEN EINDELOOS GEVAAR -

In de kernindustrie spelen 
zich processen af die nauwelijks 
zijn te overzien. Daarbij komen 
produkten met moeilijke namen 
ter sprake. Reden genoeg om in 
een overzicht een en ander op 
een rijtje te plaatsen. 

De stof die het meest wordt 
genoemd in de kernindustrie is 
uranium. Uranium is één van de 
scheikundige elementen, zoals 
bijv. zuurstof, stikstof, zink 
of lood. Het scheikundig symbool 
is u. Ieder element onderscheidt 
zich van de andere door het aan
tal positieve ladingdragers 
(protonen) in de kern van het 
atoom. Bij uranium is dat 92. 
Net als andere elementen kent 
uranium isotopen, dat zijn vor
men waarbij in de atoomkern ver
schillende aantallen deeltjes 
zonder lading (neutronen) voor
komen. De massa van de atoomkern 
is de som van de aantallen pro
tonen en neutronen. Bij uranium 
komt 238 het meest voor, maar. 
ook 235 is bekend. Soms is een 
element, of beter een isotoop 
ervan, niet stabiel bijv. U-235. 

WIJ ZORGEN VOOR. U 
EN UW KINDEREN 

WIJ ZORGEN VOOR 
KERNWAPENS EN 
KERNCENTRALES 
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Het gaat dan spontaan over in 
een ander element (of isotoop) 
door uit de atoomkern een deel
tje uit te zenden. Dat heet ra
dioactieve straling en zo'n 
niet-stabiele isotoop is dus 
radioactief. uranium komt in de 
natuur voor met enkele radioac
tieve isotopen. Er zijn meer 
natuurlijke radioactieve ele
menten die gezamenlijk een hoe
veelheid radioactieve straling, 
zgn. achtergrondstraling, geven 
waaraan we allemaal zijn 
blootgesteld. 

Het proces dat bij een kern
reactor (energieopwekking) en 
een atoombom optreedt is kern
splijting. Een uranium-235 kern 
kan bij een botsing met een 
neutron in twee delen splijten 
die ieder een radioactieve iso
toop zijn van een element met 
kleinere massa. Daarbij komt een 
hoeveelheid energie vr1j en ont
staat radioactieve straling van 
o.a. neutronen. Als die neutro
nen weer met U-235 kernen bot
sen, kan een kettingreactie 
ontstaan. In een kernreactor 
wordt die kettingreactie gecon
troleerd en in de hand 9ehouden. 
Als de kettingreactie n1et in de 
hand wordt gehouden leidt dat 
tot een explosie, hetgeen in een 
atoombom het geval is. De eerste 
atoombom was zo'n U-235 bom, la
tere bommen gebruiken het ele
ment plutoniua als splijtstof. 
De splijtingadelen vormen een 
radioactief bijprodukt dat met 
de eerder ontstane radioactivi
teit voor een forse radioactieve 
straling zorgt. 

Het proces in een waterstof
bom heet kernfusie. Daarbij wor
den kernen van de waterstofiso
toop, tritiua, 'samengesmolten' 
tot een kern van het element 
helium. Daarbij komt een grote 
hoeveelheid energie vrij. Het 
fusie-proces komt bij zeer hoge 
temperatuur en druk tot stand; 
daarom spreekt men van een ther
mo-nucleaire bom. om die hoge 
temperatuur en druk te krijgen 



gebruikt men een atoombomexplo
sie als inleiding. Naar het in 
de hand houden van het fusiepro
ces voor energieopwekking wordt 
al sinds 1950 onderzoek gedaan. 
Bij de fusie ontstaat wel radio
activiteit maar veel minder 
radioactieve bijprodukten. 

' ILLBUYAtl 
~EURANIUM 
'ra.fVEGOr. •• 

In de natuur komt uranium 
voor als erts. De vindplaatsen 
wisselen sterk in concentratie. 
Percentages van 5 % gelden als 
hoog; meestal is de concentratie 
lager. Mijnbouw van uranium komt 
neer op het opgraven en vermalen 
van het erts en vervolgens het 
bewerken en concentreren ervan 
tot zgn. 'yellowcake', een geel 
poeder dat 85 - 95 % uranium
oxyde (U309) bevat. Het concen
treren gebeurd met chemicaliën 
o.a. zwavelzuur, waarmee het 
erts wordt uitgeloogd. Het re
sultaat is een massa afval, die 
gewoon als berg ('tailing') 
wordt gestort en een enorme 
radioactieve vervuiling geeft 
van milieu en grondwater. Bij 
opgraven, vermalen, verwerken en 
storten komt steeds een radioac
tief gas (radon) vri1, dat nor
maal in de ertslaag 1s opgeslo
ten. Ook ontstaan wolken zeer 
fijn stof waarin radioactieve 
deeltjes voorkomen. Radon en 
stofwolken zorgen.voor een 
flinke luchtvervuiling. Het 
eindprodukt, yellowcake, wordt 
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over grote afstand vervoerd. 

Bij een volgend proces wordt 
uitgegaan van yellowcake. Dat 
wordt dan chemisch bewerkt tot 
uraniua hexafluoride (UF9), dat 
gasvormig is. Die bewerk1ng heet 
raffineren genoemd. Er wordt oa. 
salpeterzuur gebruikt zodat een 
afval-raffinaat ontstaat waarin 
nitraten voorkomen van 18 zware 
metalen (zoals cadmium, kwik, 
lood, molybdeen en zink) en 3 
radioactieve stoffen (thorium-
232, thorium-230, rad1um-226). 
De overmaat van salpeterzuur 
wordt met ammoniak geneutrali
seerd. Daarna wordt het raffi
naat geloosd in grote bassins, 
met alle kans op vervuiling van 
milieu en water. 't Eindprodukt, 
gasvormig UF6, wordt over grote 
afstand vervoerd. 

Omdat uranium voor 99 % be
staat uit de vrijwel st.abiele 
isotoop U-238 en voor de kernre
actie U-235 nodig is wordt een 
proces van verrijking toegepast. 
Het ultra-c.entrifuge proces in 
Almelo ~eeft zo'n verrijking. De 
verrijk1ng dient om het percen
tage U-235 te vergroten. De 
grondstof uranium hexafluoride 
krijgt als eindprodukt een per
centage U-235 tu.ssen 3 en 90. 
Het eindprodukt staat bekend als 
verrijkt uranium. Wat er over
blijft van de grondstof is een 
vorm van uranium hexafluoride 
waarin het percentage U-235 nog 
lager is dan het al was. Het 
heet 'depleted' uranium en is 
weer een vorm van afval, licht 
radioactief ditmaal. Het wordt 
door de verrijkingsfabriek naar 
de UF9 producent teruggestuurd. 
Het e1ndprodukt, verrijkt 
uranium, wordt over grote 
afstand vervoerd. 

Verrijkt uranium is zonder 
meer niet geschikt voor gebruik 
in een kernreactor. In twee 
stappen wordt het verder ver
werkt tot brandstofstaven voor 
kernreactoren. Bij de eerste 
wordt het omgezet in uranium-



oxide (U02) en samengeperst tot 
zgn. pellets. Niet zelden worden 
die pellets dan weer over grote 
afstand vervoerd. Bij de tweede 
stap worden de pellets verwerkt 
tot brandstofstaven. Die staven 
worden ook weer over grote 
afstand vervoerd. 

Tijdens de kernreactie die in 
brandstofstaven optreedt, ont
staat, behalve de splijtinqsde
len, ook plutonium. Dat is een 
zwaarder element dan uranium en 
blijkt beter 'geschikt' voor 
kernbommen. Daarom worden uitge
werkte brandstofsta'O'en van een 
kernreactor vervoerd, meestal 
over grote afstand, naar een 
zgn. opwerkingsfabriek. Daar 
wordt het plutonium er uitge
haald en de brandstofstaaf wordt 
opnieuw voorzien met pellets van 
verrijkt uranium. Bij de opwer
king blijft weer een grote hoe
veelheid radioactief afval 
achter, die de opwerkingsfabriek 
probeert terug te sturen naar de 
oorspronkelijke kerncentrale. De 
eindprodukten, plueonium en 
brandstofstaven, worden over 
grote afstand vervoerd. 

Iedere kernreactor levert 
plutonium, meestal als bijpro
dukt. Er zijn ook speciale plu
toniumfabrieken. Daar staan 
kernreactoren opgesteld, maar de 
energieproduktie daarvan is dan 
bijzaak. Het gaat om de plutoni
um die uit de brandstofstaven 
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wordt 9ehaald. Een plutoniumfa
briek 1s dan ook een kombinatie 
van een kerncentrale en een op
werkingsfabriek. Een plutonium
fabriek moet de afval van de op
werking zelf verwerken, want 
terugsturen naar de kerncentrale 
is er niet bij. Het eindprodukt, 
plutoni~, wordt over grote af
stand vervoerd. 

Het teruggestuurde 'depleted' 
uranium-hexafluoride wordt in 
twee afzonderlijke ~rocessen 
verwerkt tot metall1sch uranium. 
Uranium is als metaal extreem 
hard en wordt toegepast in de 
mantel van kogels en andere 
ammunitie. Door de hardheid van 
het metaal krijgt de kogel een 
groter doordringingsvérmogen. 
van zulk soort kogels is in de 
Golfoorlog op grote schaal 
gebruik gemaakt. Het plaatselijk 
milieu is daardoor vervuild met 
verschilferd en verpulverd 
uranium. Dat verpulverd uranium 
is bovendien uiterst brandbaar. 
Weliswaar is depleted uranium, 
dat voornamelijk U-238 bevat, 
slechts zwak radioactief maar 
het blijft duizenden jaren lang 
stralen. 

Samengevat komen we in de 
uraniumindustrie veel processen 
tegen met evenzoveel stappen. Ze 
geven allemaal radioactieve ver
vuiling van het milieu en vragen 
om vervoer van radioactieve 
stoffen over grote afstand. 

TRIOENT ONDERZEEERS 

Kings Bay Naval Submarine Base in ST MARYS, GA, is de Oost
kust thuisbasis voor onderzeeërs van het oude type Poseidon (10) 
en van het nieuwe type Trident. Aan de Westkust is in Bangor bij 
SEATTLE, WA, al langer zo'n basis met 8 Trident onderzeeërs. In ST 
MARYS is een zeer grote marinebasis gebouwd; kosten 2 miljard $, 
oppervlakte 80 ooo ha, personeel 6000 militairen en 6000 burgers. 
Op de basis bevindt zich een wapenfabriek (SWFLANT), de Strategie 
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Weapons Facility Atlanj::ic, waar de Trident II (D-5) raketten 
worden samengesteld en onderhouden. SWFLANT zorgt ervoor dat 
Trident onderzeeArs met D-5 raketten worden uitgerust, ook de 4 
die door Groot Brittanië·(GB) worden aangeschaft. Kings Bay 
herbergt ook een groot opleidingsinstituut (Trident Training 
Facility, opp. 52 300 mr) waar ook de Britten worden opgeleid. 

Sinds januari 1989 komen 
Trident onderzeeArs, die worden 
uitgerust met Trident II (D-5) 
raketten, in Kings Bay aan, met 
een frekwentie van één per jaar. 
In 1998 zullen er 10 Trident on
derzeeArs in Kings Bay zijn. Dan 
beschikt de vs over 18 Tridents. 
De 8 in Bangor z.i jn uitgerust 
met Tri~ent I (C-4) raketten, 
maar worden later omgebouwd naar 
II (D-5) raketten .. Tegen die 
tijd zal ook GB over 4 Trident 
onderzeeArs beschikken, die in 
Holy Loch bij GLASGOW, Schotland 
worden gestationeerd. De kosten 
voor aanschaf van één Trident 
onderzeeër bedragen 1800 miljoen 
dollar. Per Trident II (D-5) 
raket komt daar nog 40 miljoen 
dollar bij. Iedere Trident on
derzeeAr heeft 24 lanceerbuizen 
voor raketten. 

De nieuwe Trident II (D-5) 
raket draagt minstens 8 en hoog
stens 14 onafhankelijk op doelen 
te richten kernkoppen met zich 
mee. Iedere raket draagt een 
combinatie van W76 (300 kiloton) 
en was (475 kiloton) kernkoppen. 
Eén W88 kernkop heeft de kracht 
van 34 Hiroshima bommen. Met de 
24 D-5 raketten die allemaal hun 
W76 of W88 kernkoppen dragen 
komt de explosieve kracht van 
één Trident II onderzeeër op 
ruim 60 megaton. Dat is a keer 
het totaal aan explosieven dat 
door alle partijen tesamen in wo 
II gebruikt werd, inclusief de 
atoombommen op Hiroshima en Na
gasaki! (Begrippen als megaton 
of kiloton zijn al heel verhul
lend. Kiloton is duizend ton en 
megaton is miljoen ton; maar één 
ton betekent al duizend kilogram 
aan explosieven.) 

De raketten zijn vanaf on
derzeeërs in volle zee te lance-
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Figure 6-1 
T rident-2 Blseline Missile 

ren. Daartoe staan alle Tridents 
in verbinding met een communica
tie-systeem (ELF) in de vs dat 
wereldwijd si9nalen van Extreem 
Lage Frequent1e uitzendt. De 
ELF-signalen worden opgepikt 
door speciale vliegtuigen, die 
boven de oceanen vliegen, en 
worden vervolgens weer uitge
zonden. Zulke ELF-signalen kun
nen doordringen in water en 
worden onder water door appara
tuur in de Trident ontvangen. 

De gelanceerde raket heeft 
met de 8 tot 14 afzonderlijk te 
richten kernkoppen een reik
wijdte van 7000 km. Iedere af
zonderlijke kernkop (minstens 
300 kiloton) heeft voldoende 
kracht om een 'geharde' silo te 
vernietigen. De nauwkeurigheid 
van een raket wordt opgegeven 
als de 'gemiddelde mis-afstand'. 
Die is bij iedere afzonderlijk 
te richten kernkop 120 meter. De 
straal waarbinnen de kernkop 
'dodelijk' is is 270 meter, gro
ter dan de 'misplaatsing'. Door 
vanuit twee raketten afzonder
lijke kernkoppen op betzelfde 
doel te richten wordt de kans op 
vernietiging van ieder beoogd 
doel minstens 96%. Hiermee wordt 
duidelijk dat Trident onderzee-



ërs met D-5 raketten geen ver
geldingawapen zijn maar een zgn. 
First Strike Weapon, een wapen 
om als eerste aan te vallen. 

length (hl 
Oiometer (in) 
Weight (lb) 
No. of motors 
Range (naut '11i) 
No. of missifes 

productd 
Y eor deployed 
Yeor rttired 

Poloris Poloril Pol<!tis Postidoo Tridool I Tridool 11 
(Al) (l2) (A3) (C3) ((4) (OS) 

28.5 31.0 32.32 34.0 34.0 44.& 
54 54 54 74 74 83 
28.800 32.500 35;700 64,400+ 71.000+ 120.000• 
2 2 2 2 3 3 
1,200 I,SOO 2,500 2,500 4.000+ 4,000• 

163 346 644 61'1 570 tlooe ';O! 
1960 1962 1964 1'171 1979 198'1 
1965 1974 1982' Otployed Deployed 

Figure 6-2 
Fleer lhllisric Missiles 

Een land heeft First 
Strike capaciteit als het in 
·staat is om als eerste, dus 
eerder dan de tegenstander, 
diens kernwapens te vernietigen. 
Die tegenstander kan ze dan niet 
meer gebruiken als vergelding. 
Op die manier, ze~gen dan de 
strategen, krijg Je een 'beperk
te', winbare kern-oorlog. Landen 
als de vs en de SU stellen hun 
vertrouwen in de zgn 'strategi
sche driehoek'. Dat zijn drie 
systemen van (intercontinen
tale) ballistische raketten 
(BMs). Die van land afgeschoten 
(ICBM's), die vanuit zee lan
ceerbaar (SLBM's) en die afge
vuurd door lange-afstand bom
menwerpers. De eerste klap 
(First Strike) moet dus gericht 
zijn op vernietiging van alle 
wapens uit de driehoek. (Voor 
uitschakeling van varende onder
zeeêrs hebben de VS een apart 
Anti Submarine Warfare (ASW) 
systeem.) First Strike wapens 
worden dus gericht op vijandige 
ICBM's, die zijn opgeslagen in 
silos ('gehard' met staal en 
beton), en op lange-afstand bom
menwerpers, die op hun bases 
staan opqesteld. OOk wordt 
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gemikt op vijandige commando
communicatie posten van waaruit 
bijv. onderzeeërs worden be
stuurd. First Strike wapens moe
ten dus: genoeg kracht hebben om 
'geharde' silos te vernietigen, 
de nauwkeurigheid hebben om spe
cifieke plaatselijke doelen te 
kunnen treffen, en voldoende 
snel zijn om te voorkomen dat 
vijandelijke wapens worden afge
vuurd v66r ze zijn vernietigd_ 

De Trident II (D-5) raket 
voldoet aan de 'eisen' van een 
First strike wapen. Het is snel, 
nauwkeurig en krachtig. Strate
gen rekenen bij een First Strike 
aanval met twee kernkoppen op 
elke Sovjet ICBM silo en genoeg 
kernkoppen voor een zware aanval 
op de Sovjet bases van bommen
werpers. Voeg daarbij een aantal 
voor het vernietigen van enkele 
commando-centrales dan vraagt 
zo'n First Strike aanval 3000 
kernkoppen. De VS-vloot telt 
straks 18 Trident onderzeeërs 
met 24 Trident II (D-5) raket
ten, waarin weer minstens 8 
afzonderlijk te richten kern
koppen zitten, d.i. 3456 kern
koppen (144 maal de totale ex
plosiekracht van WO II); dat 
geeft dus First Strike ca~aci
teit! Daarom moeten we Tr1dent 
onderzeeërs beschouwen als First 
strike Weapon, aanvalswapen dus. 

C::AN WE SAVE THE 
WORLD FROM 

TRIDENT? 
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SEQUOYAH FUELS CORPORATION 

In 1970 werd door Kerr-McGee een fabriek geopend nabij Gore in 
Oklahoma, genaamd de "Sequoyah facility" (na 1983 de Sequoyah 
Fuels Corporation, SFC). sequoyah Fuels is één van de twee 
fabrieken (de ander is de Allied Chemical Corporation facility in 
Metropolis, Illinois) die yellowcake, omvormt tot het -gasvormig
uranium-hexafluoride (UF6)• 

De yellowcake voor Sequoyah Fuels komt voor 50% uit Canada. 

Uranium hexafluoride (UF6) 
wordt naar één van de "Depart
ment of Energy" (DoE) fabrieken 
in Paducah, Kentucky, of Oak 
Ridge, Tennessee, vervoerd voor 
verrijking. Het verrijkt uranium 
wordt gebruikt voor, het maken 
van kernwapens en kernreactor
brandstof. 

Bij het omvormings-proces 
ontstaat "raffinate" als afval. 
Dit raffinaat bevat nitraten van 
18 zware metalen en 3 radioac
tieve stoffen. 

Sequoyah Fuels verwerkt ook 
"depleted" UF6, dat door ver
rijkingsfabrieken wordt terug
gestuurd, tot zgn. "groenzout11 

uranium-tetrafluoride (UF4). Uit 
het groenzout wordt elders meta
lisch uranium (slechts licht ra
dioactief) gemaakt dat wordt 
gebruikt als metalen mantel van 
kogels ( •• Golfoorlog •• ). 

In 1987 is Sequoyah Fuels 
overgenomen door General Atomics 
Technology Inc., een samenwer
kingsverband van Gulf en Shell. 

Afval 

Tegelijk met de vestigings
vergunning voor de fabriek heeft 
Kerr-McGee ook ver9unning aange
vraagd om het raff1naat te mogen 
injecteren in de Arbuckle forma
tie, een ondergrondse poreuze 
rotsformatie. Dit werd door de 
Atomie Energy Commission (AEC) 
in 1972 af9ewezen, omdat het 
raffinaat 1n het grondwater 
terecht zou kunnen komen. Kerr
McGee kreeg wel toestemming om 
twee opslag bassins te gebruiken 
(100 miljoen liter). Sinds 1974 
hebben deze bassins gelekt. In 
plaats van het aanleggen van 
meer bassins heeft Kerr-McGee in 
1982 opnieuw vergunning aange
vraagd voor injectie. In 1983 
gaf de Nuclear Regulatory Com
mission (NRC), opvolger van de 
AEC, wel toestemming om 20 mil
joen liter behande,ld radioactief 
raffinaat te in1ecteren, met een 
optie op uitbre1ding tot 100 
miljoen liter. Dit raffinaat 
voldeed echter (nog altijd) niet 
aan de normen die de Environmen
tal Proteetion Agency (EPA) 
stelt; de radioactiviteit was 
een factor twee te hoog. 

Kerr-McGee heeft tussen 1972 
en 1982 onderzoek gedaan naar 
alternatieve methoden van weg
werken van het raffinaat. In 
1974 werd, met NRC toestemming, 
een experimenteel programma op
gezet om raffinaat als kunstmest 
te gebruiken. De aanwezigheid 
van ammoniumnitraat in het be
handelde raffinaat had ze op het 
idee gebracht. Gezien de grote 
weerstand tegen radioactiviteit 
werd het behandelde raffinaat 



weg9egeven aan boeren in de om
gev1ng. Kerr-McGee kocht daartoe 
zelf land op in de omgeving van 
Sequoyah Fuels. In 1982 stond de 
NRC Kerr-McGee toe het raffinaat 
definitief als kunstmest te ge
bruiken en gaf de oogst van dat 
land vrij voor verkoop, zolang 
die oogst maar niet direct voor 
menselijke consumptie was. 

De NRC stond Sequoyah Fuels 
toe om jaarlijks 5000 kilo ura
nium te lozen in de rivier Illi
nois, die in Arkansas uitkomt. 
Door diverse ongelukken zijn 
tonnen radioactief materiaal in 
de lucht en in de grond gekomen. 
Een kleine lijst van ongelukken: 

1971: één van de bassins met 
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raffinaat stroomt over, 
1976: 50 kilo UF6 komt vrij 
in de fabriek, 
1982: uit een gebroken lei
ding ontsnapt on9eveer 12000 
liter raffinaat 1n een af
voergoot, 
1986: ontploffing van een 
overvolle cilinder UF6 waar
bij één werknemer overlijdt 
en tientallen anderen zwaar 
door gas vergiftigd worden, 
1989: bij een inspectie van 
door de NRC wordt 11 ton ura
nium onder de fabriek gevon
den, een teken dat er toch 
wel iets lekt! 
1990: door een weigerende af
sluiter komt 10 ton groenzout 
UF4 vrij. 

PANTEX WAPENFABRIEK 

In het Noordelijke uitsteeksel van de staat Texas ligt de 
stad AMARILLO. Zo'n 20 km er vandaan vind je de PANTEX wapen
fabriek, waar alle kernwapens van de vs worden samengesteld. 
In 1942 werd.PANTEX opgezet als een fabriek voor de opslag van 
wapens die in wo II nodig waren. Langs Highway 60 werden op een 
groot terrein (ca 18 000 ha) diverse bunkers gebouwd. Na 1945 is 
overgeschakeld op het samenstellen van kernwapens uit onderdelen 
en produkten die van elders worden aangevoerd. Op het hoogtepunt 
~bedroeg de produktie 4 kernkoppen per etmaal. In de loop van de 
jaren zijn ruim 60 ooo kernkoppen bij PANTEX samengesteld. Sinds 
1991 is de produktie stilgelegd, maar gaat de ombouw van kern
koppen verder. Dat hangt samen met de ontmanteling van kernwapens 
door bijv. het INF verdrag. 

Aan de overkantvan Hway 
60, tegenover het PANTEX gebied 
heeft men op een stuk grond de 
Peace Farm ingericht. De mensen 
van de Peace Farm maken deel uit 
van NUKEWATCH, een organisatie 
die transporten van kernwapens 
door de vs voortdurend volgt en 
meldt aan de media. Peace Farm 
mensen houden in de gaten of en 
wanneer er wegtransporten met 
kernwapens PANTEX verlaten, vol-

gen zo'n transport enige tijd en 
bellen dan de gegevens door aan 
anderen. Die vangen het trans
port op en begeleiden het een 
stuk verder. 

De mensen van Peace Farm 
doorbreken de geheimhouding die 
bij PANTEX wordt na~estreefd. Ze 
rapporteren vervuil~ng of onge
lukken die zich voordoen. Op 17 
mei 1989 begon een kernkop die 
werd ontmanteld tritium (40 000 
curie) te lekken. De pog1ng dat 
geheim te houden mislukte. Bij 
het onderzoek bleek dat zich in 
1986 een soortgelijk ongeluk had 
voorgedaan, dat toen was verzwe
gen. Tijdens en door de assem-



bla9e wordt bij PANTEX ook het 
mil~eu vervuild met radioactieve 
stoffen. In kernbommen worden 2 
radioactieve stoffen gebruikt: 
tritium, radioactief waterstof
gas met een halveringstijd van 
12,3 jaar, en plutonium, een 
radioactief metaal met een hal
veringstijd van 24 400 jaar. De 
omvang van de vervuiling is niet 
precies bekend. Als het om tri
tium 9aat wordt eerst de lucht 
vervu~ld, totdat het tritium 
door oxydatie in radioactief 
water is veranderd. Bij het 
langlevende plutonium is bodem
vervuiling door een kleine 
hoeveelheid al heel ernstig. 

Door diverse ontwapen
ingsverdragen (IMF-verdrag, 
START II) groeit het aantal ra
ketten dat wordt opgeruimd. In 
die raketten zitten de kernkop
pen of kernbommen en die blijven 
dan over. Alle overblijvende 
kernkoppen (-bommen) worden op
geslagen biJ PANTEX. Als het om 
verouderde typen gaat zullen de 
kernkoppen wel worden ontman
eld, waarna de tritium of de 
plutonium wordt bewaard. De kor
te halveringstijd van tritium 
maakt vervanging van tijd tot 
tijd nodig; het plutonium blijft 
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voldoende lang bruikbaar. Deze 
opslag vergroot de kans op ver
vuiling met plutonium. 

In de vs werd, tot voor 
kort, op twee plaatsen plutonium 
geproduceerd. Eén plaats is de 
Savannah River Plant bij AUGUSTA 
in Georgia. De andere is de fa
briek in ROCKY FLATS in de staat 
Colorado. Per 1 december 1989 is 
die fabriek gesloten omdat bij 
een routine inspectie een DoE 
inspecteur en twee arbeiders met 
plutonium besmet raakten. Het vs 
Ministerie van Energie (DoE, De
partment of Energy) is verant
woordelijk voor alle aktiviteit 
omtrent kernenergie en -wapens. 
James Watkins, als Minister van 
Energie leider van DoE, kondigde 
sluiting af totdat alle veilig
heidsproblemen zouden zijn opge
lost. Inmiddels is boven water 
gekomen dat er sprake is van een 
gigantische vervuiling van het 
milieu in en rond de fabriek. 
Zelfs heeft de FBI aangetoond 
dat men het niet zo nauw nam met 
veiligheidsvoorschriften. De fa
briek is nog steeds dicht en 
gaat wellicht niet meer open. 

Maar ••• , DoE heeft het plan om 
de produktie van plutonium te 
verplaatsen naar ••• PANTEX. 

deel van de PANTEX fabriek, de High Eplosives Labs 
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NEVADA TEST SITE 

Na twee series van kernproeven in de Stille Oceaan besloten de 
Verenigde Staten (V.S.) een testgebied op eigen land te maken om 
in hoger tempo te kunnen testen. De Atomie Energy Commission en 
het Defense Department zochten naar een plek: waar weinig mensen 
leefden, dat een goede bodemgesteldheid had, dat gedurende het 
gehele jaar een goede weersgesteldheid had, en die "veilig" en 
goed te beveiligen was. Uiteindelijk werden 5 van zulke plekken 
gevonden: White Sands Proving Grounds in New Mexico, Dugway
Windover Proving Ground in Utah, Las Vegas-Tonopah Gunnery Range 
nabi~ Las Vegas, een gebied in Nevada tussen Fallon en Eureka en 
Piml1co Sound nabij camp LeJeune in Nrd Carolina. Uiteindelijk 
werd de Las Vegas-Tono~ah Gunnery Range in Nevada gekozen, omdat 
de lei-der van de comm1ssie, de luchtmacht piloot Quesada, dit 
gebied goed kende, het voldeed aan de gestelde eisen en de 
ongebruikelijke gebergte structuur er toe bij zou kunnen dragen 
het effect van de ontploffingen in te perken tot het testgebied. 

Met de aanleg van de Nevada 
Test Site (NTS) werd begonnen in 
januari 1951 op een stuk land 
van 1700 km2 , onttrokken aan de 
Las Vegas Bombing and Gunnery 
Range. Tussen 1958 en 1967 werd 
dit terrein uitgebreid tot 3375 
km2 (ongeveer 1% van de staat 
Nevada). Het terrein varieert 
van 40-55 km in breedte (oost
west) en 67-88 km in lengte 
(noord-zuid). Tezamen met de 
aangrenzende Nellis Air Force 
Bomhing and Gunnery Range en de 
Tonopah Test Range vormt dit ge
bied de grootste onttrekking van 
land, meer dan 13675 km2 (3% van 
de staat Nevada), voor militaire 
doeleinden in de V.S •• 

De NTS wordt beheerd door het 
"Department of Energy11 (DoE). 
Tussen 1951 en 1962 werden alle 
nucleaire test-activiteiten voor 
de NTS geleid van uit Albuquer
que, New Mexico. Door verhoogde 
activiteiten op de NTS, na een 
vrijwillig moratorium van de VS, 
is in 1961 het operationeel cen
trum voor de test-activiteiten 
gevestigd in Las Vegas. 

De NTS is opgedeeld in klei
nere eenheden (zo'n 30), elk met 
een bepaalde bestemming zoals 
technisch gebied of testgebied, 
die zijn toegewezen aan een vas
te gebruiker. Zo heeft Los Ala
mos National Laboratory 4 gebie-

The U.S. Military Invasion 
ofthe 

Western Shoshone Nation 

-
·-· 
-

--· 
den, Lawrence Livermore National 
Laboratory 5 gebieden, en zijn 2 
gebieden toegewezen aan de Def
ense Nuclear Agency. 

Het belangrijkste controle 
centrum (CP-1) ligt op de Yucca 
Pas tussen Frenchman en Yucca 
Flats. Daar worden de meeste 
test-activiteiten gecontroleerd 
zoals plaatsing, detonering en 
timing van kernproeven. In het 
begin vonden veel van de proeven 
plaats op Yucca Flats of French
man Flatsf later is de Pahute 
Mesa ontw1kkeld om zwaardere en 
diepere proeven te kunnen doen. 



In 1951 is op de NTS begonnen 
met een reeks bovengrondse kern
proeven genaamd RANGER. De eer
ste, genaamd ABLE, werd bijge
woond door diverse politici. Bij 
deze proef werd een bom met een 
kracht van 1 kiloton afgeworpen 
uit een B-50 bommenwerper. De 
bom ontplofte 300 meter boven 
Frenchman Flats. In Bunkerville, 
160 km van de proef, sprongen de 
ramen en de fallout kwam tot in 
New England aan de oostkust van 
de v.s •• Bij deze proef werden 
effecten gemeten op bijv. tex
tiel, plastic, hout etc., die op 
diverse afstanden van "ground 
zero" (de plek waarboven de bom 
ontploft) waren geplaatst. 

De eerste ondergrondse kern
proef o~ de NTS, PASCAL-A, vond 
plaats 1n 1957. PASCAL-A was 
bedoeld als veiligheidsexperi
ment. Getest werd of een wapen 
door vuur of een interne explo
sie tot ontploffing kon worden 
gebracht. PASCAL-A ontplofte 100 
meter onder de grond, een radio
actieve wolk rees omhoog tot 
zo'n 400 meter en verspreidde 
zich richting noord-oost. 

De laatste bovengrondse 
(atmosferische) kernproef op 
NTS werd gehouden op 17 juli 
1962. Deze proef was bedoeld 
voor het "Davy Crokett" raket 

de 
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pro9ramma, een raket voor ge
bru1k op het slagveld. Met een 
kracht van 0,25 kiloton, ont
stond een radioactieve padde
stoel tot zo'n 1,5 kilometer 
hoogte, die niet gevolgd is. 

Tussen 1951 en 1962 zijn de 
meeste kernwapens bovengronds 
tot ontploffing gebracht. 
Daarbij zijn de kernbommen ge
plaatst in torens, in boten, 
hangend aan ballonnen, vallend 
uit een vliegtuig, afgeschoten 
door raketten, op het aardop
pervlak, eronder en onderwater. 
In 1962 werden de meeste proeven 
in één jaar gedaan (98). De 
zwaarste kernproef, genaamd 
BRAVO (5 megaton ofwel 5 miljoen 
ton), vond plaats op 28 februari 
1962 op het Bikini Atol in de 
Stille Oceaan. 

Vanaf 1963 is alleen nog maar 
ondergronds getest als gevolg 
van het zgn Partial Test Ban 
Verdrag, dat bovengronds proeven 
verbiedt. Tot op de dag van 
vandaag worden-allev.s. 
kernwapens ondergronds getest op 
de NTS. 

Het totaal aan kernproeven van 
de v.s. is meer dan 930. De 
eerste proef, genaamd TRINITY, 
was op 16 juli 1945 op de White 
sands Bomb1ng Range nabij Alamo
gordo in New Mexico; de bommen 
op Hiroshima en Nagasaki in 1945 
staan ook te boek als proeven. 
Van de volgende kernproeven wer
den er 108 in de Stille Oceaan 
gehouden, 3 in de zuideli~ke At
lantische oceaan, 17 in d1verse 
staten van de v.s. o.a. Alaska 
en de overige op de NTS. 

Bij de 212 bovengrondse 
proeven. tussen 1951 en 1962 zijn 
ongeveer 220 000 militairen en 
burgers aanwezig geweest, 
waarvan meerderen tot op 2-3 
mijl afstand van "ground zero", 
de plek van de explosie. 
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INHEEMSE VOLKEN 

Hoe zit het nu met inheemse volken (Indianen) zult u zich af
vragen, want het zal zijn opgevallen dat er in de voorafgaande 
verhalen ~een woord is gewijd aan hun situatie. Voor dit nummer 
hebben wiJ gekozen om dat z6 te doen, wij verplichten ons om in 
volgende nummers op de situatie rond inheemse volken nader in te 
gaan. Voor nu willen wij volstaan met het aanstippen van enkele 
problemen die Indianen ondervinden van de kernindustrie. 

Uraniummijnbouw 

De DINEH zijn een Indiaans 
volk, dat wij sinds de Spanjaar
den als Navajo kennen. De DINEH 
Natie woont in het Four Corner 
gebied, waar de 4 staten Arizo
na, New Mexico, Colorado en utah 
aan elkaar grenzen. Uraniummijn
bouw begon hier in de jaren 50, 
maar is nu nagenoeg verdwenen. 
In die tijd is het land opgeza
deld met tientallen verlaten 
mijnen, met afvalbergen die ra
dioactief zijn en met tientallen 
stralingsslachtoffers onder de 
DINEH. Van de "opbrengst" van de 
uranium vloeide slechts 2% naar 
de DINEH Natie; stralingsslacht
offers worden niet erkend en 
door de armoede is er geen hoop 
voor deze mensen. 
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De achtergebleven afvalbergen 
vormen een grote bedreiging voor 
het milieu in het Four corner 

gebied. In 1979 veroorzaakte een 
di1kdoorbraak rond een afvalberg 
biJ Churchrock vervuiling van de 
Rio Puerco die uitmondt in de 
Colorado rÎvier; kortom van een 
erg groot gebied. Gevolg van 
deze ramp is dat vee van de 
DINEH nu radioactief besmet 
water drinkt, en dat het voedsel 
is besmet. Kortom hun bestaans
middelen zijn hun ontnomen door 
deze ramp. Op grond van een 
recent aangenomen wet is een 
groep DINEH bezig compensatie 
aan te vragen voor mijnwerkers 
die getroffen zijn door stra
lingsziekte. Een druppel op een 
gloeiende plaat! 

Gevreesd moet worden dat zich 
eenzelfde soort ontwikkeling zal 
voordoen in Saskatchewan in 
canada, waar in het leefgebied 
van de DENE nieuwe uraniummijnen 
worden ontwikkeld. Een licht
puntje is dat de DENE verwant 
zijn aan de DINEH en hopelijk 
door culturele uitwisselingspro
grammas 9enoeg kunnen leren om 
het tij 1n canada te doen keren. 

Naast de DINEH ondervinden 
ook de HAVASUPAI, die in het 
Colorado bekken leven, en de 
HUALAPAI nadelige gevolgen van 
uraniummijnbouw. Veel van hun 
land wordt direct bedreigd door 
mijnen. Kernenergie een schone 
bron van energie? HOEZO? 

Afval 

In het artikel over kernin
dustrie stipten we al aan dat 
bij alle stappen in het proces 
radioactief afval ontstaat. Dat 
afval is er in allerlei vormen 
van licht- tot zwaar-radioactief 



en van kort- tot lang-radioac
tief. Het radioactief afval 
leidt tot veel problemen voor 
inheemse volken. om er een paar 
te noemen: het Monitored Retrie
vable Starage (MRS) programma, 
het Yucca Mountain project en de 
afval van Sequoyah Fuels. 

Bij het MRS programma is het 
Department of Energy (DOE).op 
zoek naar plaatsen waar tij
delijk, in afwachting van een 
definitieve opslagplaats, zwaar 
radioactief afval kan worden 
opgeslagen. Op zo'n MRS plaats 
wordt het afval bewaakt (monito
red) en ook weer weggehaald (re
trieved) als het naar de defini
tieve plaats gaat. De VS over
heid probeert op indiaanse re
servaten MRS plaatsen te vesti
gen. Overheid en bedrijfsleven 
hebben daarvoor twee redenen. Om 
een plaats als MRS plaats te 
kunnen aanwijzen moet zijn vol
daan aan bepaalde, soms strikte, 
milieu-eisen. Maar op reservaten 
geldt dat niet omdat de Indianen 
daar (sic) autonoom zijn. De 
economische situatie in de re
servaten is heel slecht. Door nu 
met de geldbuidel te zwaaien en 
werkgelegenheid te suggereren 
poogt men de Indianen op de re
servaten te paaien. Het verzet 
onder Indianen tegen het dumpen 
van afval op hun reservaat neemt 
toe, vooral omdat zij de nadeli
ge effecten van de afval-opslag 
ondervinden. 

Bij het Yucca Mountain pro
ject draait het om het defini
tief opslaan van zwaar- en lang
radioactief afval, kort gezegd 
radioactief afval dat gedurende 
zo'n 250.000 jaar gevaarlijk 
blijft. Yucca Mountain is een 
berggebied in Hevada in het land 
van de SHOSHOHE, waar zich veel 
heilige plaatsen bevinden. De VS 
overheid is al bezig met proef
boringen in Yucca Mountain, ook 
al is nog niet definitief vast
gelegd dat het gebied voor ~er
manente opslag van radioact~ef 
afval wel geschikt is. van het 
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protest van de SHOSHOHE trekt 
men zich weer niets aan. 

Door de vervuiling en het 
afval van Sequoyah Fuels (SFC, 
zie het artikel daarover) worden 
vooral de CHEROKEE getroffen die 
. in de staat Oklahoma wonen. De
zen hebben zich verenigd in de 
or~anisatie Native Americans for 
a Clean Environment (HACE, onze 
informatiebron). Met wisselend 
succes heeft HACE, voornamelijk 
legale, acties gevoerd tegen 
SFC, Kerr-McGee en General Ato
mies. Het is verheugend dat HACE 
erin is geslaagd om, na een lan
ge gerechtelijke procedure, over 
het niet voldoen aan milieumaat
regelen, SFC te doen sluiten. 
Deze sluiting is helaas geen 
overwinning, vooral niet als 
wordt bedacht dat in de vooraf
gaande maand bij een ongeluk in 
de fabriek nog een werknemer 
overleed en enkele tientallen 
mensen besmet werden. De slui
ting van SFC is niet alleen van 



belan9 voor de CHEROKEE, ook de 
DENE 1n saskatchewan, canada 
zullen hiervan "profiteren". Van 
de naar SFC aangevoerde uranium 
is 50% afkomstig uit mijnen in 
het DENE gebied in Noord Saskat
chewan. Verder betekent sluiting 
van SFC niet dat de acties van 
NACE pu stoppen, er is nog heel 
wat schoon te maken! 

Nevada Test Site 

De Nevada Test Site bevindt 
zich op gebied dat volgens het 
verdrag van Rubf valley uit 1863 
is erkend als z1jnde SHOSHONE
gebied. Sinds 1863 zijn de SHO
SHONE echter teruggedrongen op 
een gebied dat nog maar 0,1% 
beslaat van het oorspronkelijke 
gebied (bijna heel Nevada is 
SHOSHONE gebied). De SHOSHONE 
hebben nooit toestemming gegeven 
voor de aanleg van de Nevada 
Test Site. Op dit terrein liggen 
diverse "heilige" ~laatsen die 
nu niet, en missch1en we-l nooit 
meer, bereikbaar zijn. Dit meest 
gebombàr~eerde land ter wereld 
is geruïneerd voor alle komende 
generaties. 

Schoonmaak is een schier 
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onmogelijke taak gemeten naar de 
huidige stand van de techniek. 

De SHOSHONE zijn op diverse 
plaatsen actief om hun landrech
ten erkend te krijgen. Het be
kendst is de actie van de Dann 
sisters. In dit geval wordt de 
landrechten-kwestie uitgevochten 
als een 11milieu11-strijd. De VS 
overheid betwist de Dann sisters 
het gebruik van hun land met als 
argument 'overbegrazing', de 
SHOSHONE bestrijden dit en er
kennen de autoriteit van de o
verheid niet, wijzend op het 
verdrag van Ruby valley. 

NU IS HET WOORD AAN DE LEZER! 

In deze eerste aflevering van KBRNIHPO hebben we een aantal 
berichten gestopt.die feitelijke informatie bevatten omtrent zaken 
die we tijdens de Voettocht door de VS tegenkwamen. Daarmee is ook 
een verband aangegeven dat alleen berust op de volgorde waarin we 
die zaken ontmoet hebben. Dat is niet het meest logisch verband. 

Daarvoor zouden we beter 
de produktie9ang van kernwapens 
en kernenerg1e in onderwerpen 
kunnen volgen: 

Starten met uraniu~mijnbouw 
en het ontwikkelen en het 
testen van kernbommen: 
Daarna de raffinage van 
uraniumerts en de produktie 
van grondstoffen als verrijkt 
uranium, tritium, plutonium 
en reactorbrandstof; 

Voorts de assemblage van 
kernbommen en -wa~ns en de 
toepassillCJ ervan 1n wapen
systemen, evenals de bouw 
van ker;nreactoren 1 en 
Tenslotte de verwerking en 
opslag van radioactief 
afval. 

Zijdelings komen dan 
onderwerpen aan de orde als: 

De 'koloniale' druk die dat 



legt op de inheemse volkenJ 
De schadelijke invloed op 
gezondheid van burgers; 
De aantasting en de vervui
ling van het ailieu; en 
De anti-deaocratische beïn
vloeding door het ailitaire 
apparaat en de atooa-lobby. 

Voorlopig laten we het aan 
de lezers over om die logische 
volgorde zelf aan te brengen. 
Ons komt het goed uit de volg
orde van ontmoeten tijdens de 
Voettocht nog wat aan te houden. 
We nemen ons wel voor om de 
berichten een korte titel mee te 
geven, die we dan in volgende 
uitgaven weer kunnen herhalen 
als er aanvullende berichten 
zijn over dat onderwerp. We ho
pen dat de lezers daarmee een 
eigen archivering kunnen maken. 
Een bezwaar van het aanhouden 
van de volgorde ontstaan bij de 
Voettocht is dat er daarin geen 
plaats is voor berichten uit 
andere delen van de wereld. Het 
zou zonde zijn als we niet zou
den berichten omtrent de situa
tie in Rusland, China, Europa, 
Canada of de Pacific en dat kan 
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ook niet de bedoeling zijn. Hier 
herhalen we dat alle lezers die
nen mee te werken aan het geven 
van informatie of berichten. 
De redaktie, wij dus, kan het 
echt niet alleen! 

Wij hopen dat KERHIHFO zo 
bijdraagt tot een echte informa
tie uitwisseling. 

Wij verwachten verder dat 
de informatie lezers bewust 
aaakt van de noodzaak om zich te 
blijven inzetten voor: 

uitbanning van kernproeven; 

afschaffing van kernwapens; 
en 
afwijzing van kernenergie. 

Wij rekenen er dan ook 
vast op dat lezers aktief bezig 
gaan in eigen kring of groep, 
hetzij door verspreiding van 
KERNIHFO, hetzij door een aktie 
te starten of over te nemen. Wij 
weten uit eigen ervaring heel 
zeker dat wij ons moeten blijven 
verzetten tegen én kernwapens( 
én kernindustrie én kernenerg1e. 

Wij hopen dat dit ook door lezers zal worden ervaren! 

Vul daarom onderstaande bon in en abonneer je op KERHIHFO. 
stel het niet uit, doe het NU 

Kopieer de bon en geef de bon door aan geinteresseerden 
binnen je vredesorganisatie of vredesgroep. 

-----------------------------------------------------------------
Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

0 wil een abonnement op KERNINFO en maakt daartoe jaarlijks 
f 20,-- over op girorekening 591 24 20, tnv VRIENDEN VAN 
EPP'92 te Eindhoven, ovv abo KERNINFO. 

0 is bereid voor KERNINFO een correspondentschap op zich te 
nemen over het onderwerp: 

Insturen aan: EPP92, 
A sniederslaan 14 
5615 GE EINDHOVEN 

handtekening 
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