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Paasmars 2000 in Hengelo tegen de wapenhandel

Twentse wapen- en nucleaire
industrie nauw verweven

Op tweede paasdag, maandag 24 april, vindt in Hengelo de achtste Paasmars voor
ontwapening en vrede plaats. De demonstratieve tocht die zich dit jaar vooral tegen de
wapenhandel richt begint om 11.30 uur op het P+R-terrein aan de zuidzijde van het NS
station en voert vervolgens langs de (hoofd)vestigingen van Stork, HSA en UCN.
Deze drie belangrijke Nederlandse wapenbedrijven zitten niet alleen bij elkaar in de buurt,
maar werken bovendien op verschillende terrein actief met elkaar samen binnen een militair
èn nucleair-industrieel complex. Zo is Stork één de aandeelhouders van VCN en met de
Universiteit Twente en UCN van het Nederlandse Centrum voor Laser Research (NCLR).
Ue N en HSA werken samen aan de Joint Strike Fighter, de opvolger van de F16.

(meer informatie over de militaire verwevenheid van UeN, op pag. 3)
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ENS Coevorden:
na uitstel komt ...?
In het vorige NENoNteuws
berichtten wij over de hoor
zitting op 10 december 1999
van de Raad van State inzake
de vergunningen van de
nucleaire wasserij ENS
Coevorden. Binnen 6 weken
na die zitting werd uitspraak
verwacht. Eind januari 2000
meldde de voorzitter van de
afdeling bestuursrechtspraak
echter nog eens 6 weken
nodig te hebben. Ook die
planning werd niet gehaald.
De uitspraak is wederom met
zes weken uitgesteld.

Privatisering BNFL
In het artikel 'Frans-Britse
strijd om Duits-Nederlands
aandeel in uraniumverrijking'
in het vorige NENoNteuws is
vermeld dat de Britse
overheid nog maar 51% van
de aandelen van het bedrijf
British Nuclear Fuel Limited
(BNFL. 1/3 eigenaar Urenco)
in handen heeft. Dit is
onjuist. BNFL is nog steeds
100% staatsbedrijf, en zal dat
nog wel een tijdje blijven.
De affaire met de vervalsde
veiligheidsdocumenten van
MOX-splijtstofelementen in
de opwerkingsfabriek Sella
field (eigendom van BNFL)
heeft mogelijk consequenties
voor de plannen van de
Britse overheid om BNFL
gedeeltelijk te privatiseren.
"We wilden 49 procent van
onze aandelen in BNFL
verkopen", aldus minister
Helen Liddell van Energie.
"Deze affaire vormt zonder
twijfel een tegenslag. Want
als de kopers wegblijven,
wordt het moeilijk."

Vervolg NENO-onderzoek naar
de veiligheid van UF6-transporten

Sinds de publikatie van het onderzoek in het vorige
NENONteuws, het vakblad Binnenlands Bestuur en het
actieblad Ravage zijn er nieuwe ontwikkelingen.

Als reactie op de NENO-briefvan 27 augustus 1999 (die van
4 juni is in de ambtelijke molen verdwenen) deelt de
Gemeente Losser op 26 januari 2000 mee dat in het
rampenplan o.a. een kernongeval is opgenomen. "Echter een
specifiek gemeentelijk rampenplan ter voorbereiding op
radioactieve calamiteiten C.a. hebben wij niet.ti Apeldoorn
reageert 23 februari 2000 op de NENO-brief van 4 juni 1999:
"Binnen de brandweer regio Stedendriehoek bestaat een
procedure incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Algemene
richtlijnen voor de bestrijding van incidenten waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken worden hierin beschreven.
In geval van een incident met een vrachtwagen, geladen met
containers welke uraniumhexatluoride bevatten wordt, nadat
bekend is dat er gevaarlijke stoffen bij het incident betrokken
zijn, overgegaan op deze procedure. Dit houdt in dat in eerste
instantie door de brandweer wordt uitgerukt met een
tankautospuit (TS), een hulpverlenerswagen (HV), de officier
van dienst (OVD) en een regionaal officier gevaarlijke
stoffen (ROGS). Ondersteuning van de regiopolitiewen
KLPD wordt door de alarmcentrale (AC) aangevraagd. De
operationele leiding over het incident ligt bij de OVD. Zodra
bekend is dat er tJF6 betrokken is bij het incident zal worden
overgeschakeld op de procedure radioactieve stoffen (RA).
Dit houdt in dat het de betrokken stof behandeld als giftig,
met inachtneming van de persoonlijke maximale doses RA
straling. Deze worden gemonitored middels RA-meters
(dosis en dosistempo). Indien onduidelijk is wat de precieze
omvang en aard van het incident is zullen de standaard regels
van verkenning en benadering gelden, met inachtnaming van
mogelijkheid van stralinggevaar enlofbesmettingsgevaar."

Die Toilluds brieven van 15 april en 26 mei 1999, met vragen
over de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen voor
opslag en transport van UF6, worden door de Provincie
Overijssel op 25 februari 2000 beantwoord met: "In
aansluiting op onze correspondentie van 21 juni 1999 en 19
januari 2000 delen wij u tussentijds mede, dat wij -ondanks
herhaaldelijk rappel op ambtelijk niveau- nog niet alle
informatie hebben ontvangen van het Ministerie van
Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu die het ons
mogelijk maakt de door u gesteld vragen te beantwoorden.
Uit ambtelijke contacten is inmiddels naar voren gekomen
dat het Ministerie [...] de ontbrekende informatie eind
februari 2000 uiterlijk maart 2000 ter hand zal stellen. Zodra
wij over deze informatie beschikken zullen wij u onze reactie
doen toekomen."
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Verwevenheid nuclaire activiteiten
van Urenco met wapenproductie

Gelukkig kunnen de meeste
landen nog weinig beginnen
met de weggelekte kennis.
Een ultracentrifuge bouw je
niet zomaar in het geheim op

Urenco Almelo profileert zich als bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met de civiele
kernenergiesector en niets van doen heeft met militaire activiteiten (m.n, kernwapens). Deze
scheiding is in feite helemaal niet zo scherp te trekken en bovendien permitteert Urenco
zichzelf regelmatig een uitstapje naar de militaire wereld, zo bleek onder andere tijdens drie
informatieavonden die het afgelopen halfjaar ''Op weg naar de Paasmars" achtereenvolgens
in Almelo (20 oktober), Enschede (14 december) en Hengelo (26 januari) zijn gehouden.

Pakistan en Israël over niet tegen actievoerders,
kernwapens beschikken. De maar tegen bedrijfsspionage.
"geruststelling" (wat heet!) Bedrijfsspionage komen
dat het om deze kleine groep echter niet over hekken heen
gaat, gaat echter geheel in geklauterd, maar weten zich
rook op, zodra je je met veel gewiekstere
realiseeert dat er wereldwijd methoden te toegang te
nog eens zo'n twintig landen verschaffen.
zijn die uranium kunnen Zo kan in de jaren '80 een
verrijken. zekere meneer Khan
Dat doen ze niet. Maar wat uitgebreid kennis nemen van
als in zo'n land een extreem de bedrijfsgeheimen van
nationalistische regering aan Urenco door daar een aantal
de macht komt of als de maanden te komen werken.
spanning in de regio hard Diezelfde Khan bleek recent
oploopt? Dit uitermate reële de vader van de Pakistaanse
gevaar wordt 'latente kernbom genoemd te mogen
proliferatie' genoemd. In het worden en bedankte zijn
Non-ProliferatieVerdrag dat vroegere vrienden in Almelo
de verdere verspreiding van allerhartelijks.
kernwapens moet voorkomen De Urenco-vestiging in
wordt niets ten aanzien van Gronau kan op een dergelijk
deze latente proliferatie wapenfeit bogen. Daar lekte
geregeld. Sterker nog. alle via een toeleveringsbedrijf
activiteiten, ook uranium- belangrijke informatie uit
verrijking, die bedoeld zijn naar Irak. Door deze affaires
voor opwekking van staat Urenco op een zwarte
kernenergie vallen onder een lijst in de Verenigde Staten.
uitzonderingsbepaling van Kernenergie- en kernwapen-
het verdrag. geheimen zijn niet veilig bij

Urenco. De hele wereldUraniumverrijking, zoals dat
in Almelo gebeurt, is dus van wordt met deze geheime
groot belang voor de verdere kennis verrijkt, lijkt het wel,

in plaats van enkel het
verspreiding van kernwapen- uranium.
technologie. Reden om die
kennis goed te bewaken.
Urenco zegt dat ook te doen.
Bij een bedrijfsbezoek aan
Urenco wordt op het hek
gewezen als bescherming,

Omdat alle kernenergie
technologie in wezen
kerwapentechnologie is, valt
eigenlijk ook de feitelijke
basis voor het onderscheid
tussen kernenergie- en kern
wapenstaten weg. Elk land
dat uranium kan verrijken
voor de productie van
kernenergie is in principe in
staat om vrijwel onmiddellijk
kernwapens te maken.
Formeel telt de wereld
slechts vijf kernwapenstaten
(VS, Rusland, China,
Frankrijk en Engeland).
Bekend is dat ook India,

Kernwapens
Er is geen enkel onderscheid
te maken tussen de nucleaire
technologie die nodig is voor
kernwapens en die voor
kernenergie. In beide
gevallen moet uranium
gedolven en verrijkt worden.
In de meeste gevallen in het
eerste geval een beetje meer
dan in het andere geval.
Kernenergie is ook eigenlijk
een bijproduct van kern-
wapens. Vrijwel alle
belangrijke ontwikkelingen
in deze sector komen voort
uit het onderzoek naar
kernwapentechnologie. De
kernenergiesector past de
resultaten slechts toe. en pro
beert ze hooguit economisch
wat rendabeler te maken.
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(waar verrijking in pnncipe
op neer komt) van andere
elementen en met oppervlak
tebewerkingen met behulp
van lasertechnologie. Daarbij
gaat het vooral om opper
vlaktebewerkingen van de
buitenkant van vliegtuigen.
Vanwege dit laatste is ook
Stork als aandeelhouder van
het NCLR aan boord
gekomen, waarmee het
aandelenbezit nu over Sterk,
UT en Urenco zijn verdeeld
in de verhouding I : 1 : 3.

een zolderkamertje. Zowel de
bouw als de uiteindelijk
opstelling van zo'n installatie
vergen namelijk nogal wat
ruimte. Zowel de Israelische
geheime dienst als de
UNSCOM-inspecties hebben
tot dusver kunnen verhin
deren dat Irak daadwerkelijk
gebruik kon maken van de
via Urenco verkregenkennis.

Die extra drempel zou echter
niet optreden bij verrijking
door middel van lasertechno
logie. Laserverrijking zou
weer een heel nieuw procédé
zijn, waar vooral in de jaren Aerospace
tachtig onderzoek naar werd
gedaan. Urenco ging daartoe Met de koersverlegging van

het NCLR zijn we op een
een samenwerkingsovereen- tweede raakvlak van Urenco
komst aan met de
Universiteit Twente. Omdat met de wapenproductie geko-

men: technologie voor methet gerenomeerde Stockholm .
International Peace Research name gevechtsvliegtuigen.
Institute (SIPRI) in een aantal Volgens de afgesprokentaak
rapporten had gewezen op de verdeling binnen het Urenco
proliferatie-gevoeligheid van concern worden de nieuw te
deze technologie (tegen bouwen ultracentrifuges in
minder kosten en ook zonder Almelo vervaardigd. Dat
uitgebreide fabriekshallen . betekent dat op het Urenco
zouden meer landen in staat terrein in Almelo niet alleen
zijn om uranium te verrijken verrijkingsfabrieken staan,
voor kernenergie en dus voor maar ook fabrieken voor
kernwapens), leverde de fijnmechanische machine
behandeling van dit contract techniek. Toen er rond 1990
in de Universiteitsraad een een kleine dip zat in de vraag
reeks pittige discussies op. naar nieuwe centrifuges, ging
Na een half jaar was het Urenco Almelo op zoek naar
College van Bestuur het zat, andere producten waar
sprak het machtswoord uit en dezelfde know-how van pas
tekende de contracten die kon komen en vond die in de
leidden tot de oprichting van lucht- en ruimtevaart.
het Nederlands Centrum voor I idd ls . Unrm e IS renco
Laser Research B.V., met
voor de UT en Urenco ieder Aerospace uitgegroeid tot
50% van de aandelen. een belangrijke speler op dit
Inmiddels is het onderzoek terrein, hoewel de afdeling

nog niet echt op eigen benen
naar uraniumverrijking met

kan staan. De productie vanlasertechnologiè wereldwijd
op een laag pitje gezet. Het ultracentrifuges blijft de

levensader voor deze
NCLR houdt zich thans bezig Urenee-afdeling, die ook
met de isotopenscheiding

geen eigen productiehal heeft
maar de vliegtuigonderdelen
gewoon in de centrifugehal
bouwt. Het is dus feitelijk zo
dat deze duidelijk militaire
tak van Urenco overeind
gehouden wordt door de
kernenergie-activiteiten.

Eén van de meest
prestigieuze militaire orders
van Urenco Aerospace is de
opdracht in het kader van het
Joint Strike Fighter project;
de vermoedelijke opvolger
van de F16. Urenco heeft hier
de productie van de
aandrijfas binnengesleept.

Verarmd uranium
Een restproduct van het
verrijkingsproces is een vele
malen grotere hoeveelheid
verarmd uranium. In de ogen
van Urenco .is dit afval dat
afgevoerd moet worden.
Bepaalde sectoren zien het
echter als grondstof. Binnen
de vliegtuigindustrie wordt
verarmd uranium, vanwege
het hoge soortelijk gewicht
graag als ballans gebruikt. In
militaire kringen zit men veel
in het gebruik als pantser of
juist als projectiel dat door
een pantser heen moet
dringen. Uraniurnmunitie
heeft echter blijvend schade
lijke gevolgen voor de
omgeving waar het gebruikt
is, zo blijkt uit de Golfoorlog
en de Kosovo-oorlog.
Hoewel Urenco geen ver
armd uranium levert aan
defensie, is absoluut ondui
delijk wat er in Rusland mee
gebeurt. In dat opzicht
handelt Urenco volstrekt
onverantwoord door haar
afval niet in Nederland op te
slaan, maar naar Rusland
door te sluizen.
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Hoe schoon produceert Urenco eigenlijk?
Is er "geen reden tot ongerustheid"?

het verrijkte uranium (het
beoogde product);
het verarmde uranium
(het bijproduct ofafval);
de op een goed moment
afgedankte machines
(omdat ze op een gege
ven moment versleten
zijn).

Het verhaal van het verrijkte
uranium is bekend. Dat gaat,
zoals de bedoeling is, naar
een kerncentrale; er wordt
energie mee opgewekt; en op
een goed moment moet de
splijtstof vervangen worden.
De te vervangen splijtstof
gaan dan 0 fwel naar een
opwerkingsfabriek om
geschikt gemaakt te worden
voor een nieuwe generatie
kerncentrales die er op dit
moment echter nog niet is (en
er mogelijk ook nooit komt)
of wordt (tijdelijk!)
opgeslagen in afwachting van
een definitieve oplossing (die
er ook nog steeds niet is en er
mogelijk ook nooit komt). En
over die tijdelijke opslag
kunnen we hier in de regio
meepraten: twee jaar geleden
nog werden vijf treinwagons
vol radioactief afval vanuit
de kerncentrales bij Neckar
Westheim en Grundrem
mingen naar Ahaus gereden.
Saillant detail: het ging hier

Toen we als NENO de
Urenco-directie hiermee
confronteerden tijdens ons
werkbezoek aan Urenco in
februari vorig jaar, stelde
men dat dat buiten hun
verantwoordelijkheid ligt.
Buiten het hek dus en
bovendien wel erg ver weg.

Laten we dan eens kijken
naar wat er gebeurt met de
goederen die binnen de
hekken van Urenco worden
geproduceerd en op een goed
moment dat hek verlaten.
Hiervoor mag Urenco stellig
verantwoordelijk geacht
worden. Het gaat dan om drie
zaken:

Begin maart vierde Urenco haar 30-jarig bestaan. Bij die gelegenheid mocht de directie
uitgebreid in het onafhankelijk weekblad 'De Roskam' vertellen hoe goed het met het bedrijf
gaat en hoe weinig last men tegenwoordig van anti-kernenergie-activisten heeft. Dat zal
allemaal wel waar zijn. In een vlaag van overmoedigheid stelde de directie echter ook dat er
vanuit milieu-oogpunt niets op het bedrijf valt aan te merken. Het hele productieproces is
letterlijk brandschoon. Het bewijs: allerlei certificaten en onderscheidingen van ISO en de
Europese Unie. Fraai aan het hek bevestigd zodat iedere passant onder de indruk kan raken
hoe goed men het bij Urenco wel niet voor heeft met het milieu.

uranium. Die giftige en nog 1.
steeds uranium bevattende en
dus radioactieve blubber 2.
wordt opgeslagen in grote
basins. Zo af en toe breekt er 3.
wel eens een dam door en
verspreidt het goedje zich
over een grotere oppervlakte,
maar dat is dan jammer. Het
leeuwendeel van de
uraniumwinning en de opslag
van het slib vindt namelijk
toch plaats in de gebieden
van inheemse volkeren, zoals
een paar Indianen-reservaten
in de Verenigde Staten en
Aboriginal-woongebieden in
Australië.

Binnen de poorten
En die plek aan het hek is
ook precies de goede om het
certificaat aan op te hangen.
Want het gaat alleen om het
proces dat binnen dat hek
gebeurt. Wat er allemaal
verder aan vast zit, de zgn.
keten, dat blijft bij die
certificatie-instituten buiten
beschouwing. Maar daar
draait het natuurlijk wel om.

Zo is, om te beginnen,
uraniumwinning een uiterst
milieu-onvriendelijke activi
teit, om het maar eens
beleefd te formuleren.
Uranium is geen delfstof die
als het waren aan klonten
bovengehaald kan worden.
Uranium komt in de natuur
voor als losse deeltjes in een
bodemlaag. Daarom wordt de
meeste uranium gewonnen
door een bepaald zuur in de
uraniumhoudende bodem te
injecteren en dit giftige en
radioactieve goedje vervol
gens boven de grond te
halen. Daar wordt het
uranium als het ware uit de
blubber gezeefd. Het gaat om
een paar gram per kubieke
meter blubber, dus het laat
zich raden hoeveel kuub
ergens gestort moet worden
voor een beetje hoeveelheid
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om m Ahnem verrij~e

splijtstof. Zo komt het afval
weer mooi terug. Bijna vóór
de poort afgeleverd ...

Over het verarmd uranium
dat als afval vrijkomt kunnen
we kort zijn. In haar grote
zorg om het milieu levert
Urenco dit niet af bij de
COVRA, zoals eigenlijk wel
de bedoeling is, maar
exporteert ze dit afval, als
grondstof: naar Rusland.
Zogenaamd om daar verrijkt
te worden. Op zich kan dat.
Je kunt uit verarmd uranium
verrijkt uranium maken, maar
dat is nauwelijks rendabel te
doen en bovendien houd je
een nog veel grotere berg
verarmd uranium over.
Maar afgezien hiervan: de
hele Westerse wereld maakt
zich zorgen over de nucleaire
erfenis in Rusland. Er is
nauwelijks controle waar al
dat nucleaire spul blijft. Vast
staat dat het gedeeltelijk
weglekt naar het milieu.
gedeeltelijk naar allerlei
maffiose en terroristische
groepen. In de context is het
volstrekt onverantwoord wat
Urenco met haar afval doet.
Maar ja, wat er in Rusland
mee gebeurt, merk je niet
binnen de poort van Urenco.
Dus het bordje kan gewoon
blijven hangen.

Dedemsvaart
Tot slot het punt van de
afgeschreven machines, met
name de ultracentrifuges. Die
staan ongeveer 15 jaar
volcontinu te draaien tot ze
op een goed moment tot op
de draad versleten zijn.
Weggooien en nieuwe kopen
dus.

Dat ligt bij Urenco iets
minder eenvoudig. Het gaat
hier namelijk om uiterst
geheime technologie waarbij
ten koste van alles voor
komen moet worden dat die
zomaar door iemand nage
maakt kan worden. Dat geef
je dus niet zomaar mee aan
de vuilnisman. Wat dan wel?

Dat verhaal is bijna te
ongelofelijk om waar te zijn,
maar wordt met grondige
bewijzen beschreven in het
boek "Geen reden tot
ongerustheid" van Natasha
Gerson en Wilja Jurg (Van
Gennep. 2000).
Aan de hand van een aantal
persoonlijke verhalen van
inwoners van het Over
ijsselse Dedemsvaart, maar
gestaafd met documenten en
interviews met verantwoor
delijken, wordt de volgende
oplossing van dit derde
afvalprobleem van Urenco
gereconstrueerd:
Je zit dus met een
afgeschreven ultracentrifuge
die gemaakt is van een
speciale aluminiumlegering.
Op zich zou je die legering
nog wel terug willen hebben
voor de productie van een
nieuwe installatie. Het punt is
echter dat die afgeschreven
ultracentrifuge omgesmolten
moet worden. Eigenlijk kan
dat niet volgens de in West
Europa geldende milieu
bepalingen. Er komen bij dat
omsmelten namelijk giftige
en licht-radioactieve deeltjes
vrij. Het alternatief waar in
dat soort gevallen vaak naar
gegrepen wordt, namelijk het
vieze werk uitbesteden aan
een bedrijf in een Derde
Wereldland waar de milieu
wetgeving. zo deze er al is.

erg gemakkelijk ontdoken
kan worden, is niet geschikt
omdat de technologie
namelijk geheim moet
blijven.
Wat rest is een combinatie
van een ondernemer die niet
voor een gat te vangen is, een
gemeentebestuur dat onder
leiding staat van een bevriend
bestuurder en op de juiste
momenten enige politieke
druk vanuit het ministerie.
Het riekt naar een bananen
republiek en toch tonen
Gerson en Jurg overtuigend
aan dat dergelijke construc
ties in Nederland voorkomen.
Je nodigt een ondernemer uit
om een alurniniumsmehcrij
te beginnen in een gemeente
op het Overijsselse platteland
en zorgt tegelijkertijd dat de
Almelose wethouder econo
mische zaken. die zich
geweldig voor Urenco heeft
ingezet, bevorderd wordt tot
burgemeester van die
plattelandsgemeente. Het
enige wat je dan nog hoeft te
doen is vanuit het ministerie
van Economische Zaken,
waar men toch al helemaal
wild is van Urenco, bij
gelegenheid een wat
intimiderend briefje schrijven
zodra een of andere instantie
(de provincie Overijssel
bijvoorbeeld) al te kritisch
dreigt te worden. En daar
offer je dan je hele
rechtssysteem en de
volksgezondheid in die plat
telandsgemeente aan op.

Inderdaad: te gek om waar te
zijn. Dus als u nog eens een
boek wil lezen waar echt iets
nieuws in staat ...

Ondertussen blijft het milieu
keur nog steeds bij de poort
van Urenco hangen.
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BAND inspecteert Urencoterrein 
Op zaterdag 22 april 2000, de 
internationale World Earth 
Day, inspecteerde BAND de 
opslag van verarmd uranium 
op het terrein van Urenco in 
Ahnelo. Met deze actie 
protesteerde BAND tegen de 
gevaren van opslag, het 
transport en het gebruik van 
verarmd uranium. 

Om 15.15 uur precies knipte 
een 6-tal burgerinspecteurs 
van BAND zich een weg 
door het hek dat het Urenco
terrein omgeeft. Terwijl 2 
van hen bij het hek bleven 
om met een spandoek "stop 
de atoomwaanzin" duidelijk 
te maken hoe gemakkelijk 
het is om het zo goed 
beveiligde terrein op te 
komen, liepen de vier 
anderen naar de locatie op 
het terrein waar de vaten met 
verarmd uranium liggen 
opgeslagen. 

Verarmd uranium, dat door 
Urenco als bijproduct of 
afval bij uraniumverrijking 
wordt geproduceerd, wordt 
naast enkele civiele toepas
singen, zoals ballast voor 
vliegtuigen, voornamelijk 
voor de productie van 
wapens gebruikt. Verarmd 
uranium is als munitie door 
het westen ingezet tijdens de 
Golfoorlog en vorige maand 
is toegegeven dat het vorig 
jaar ook is gebruikt bij de 
bombardementen op Kosovo. 

Op het terrein van Urenco 
ligt een grote hoeveelheid 
verarmd uranium in de vorm 
van uraniumhexafluoride 
opgeslagen in afwachting van 
transport naar Rusland. Deze 
opslag bevindt zich in de 

open lucht zonder enige 
andere bescherming dan de 
opslagvaten. In geval van 
lekkage aan één van de vaten 
bestaat de kans op 
ontsnapping van UF 6 dat niet 
alleen radioactief, maar ook 
nog eens uiterst giftig is. 

Overigens wordt het verarmd 
uranium naar Rusland 
getransporteerd om verrijkt te 
worden. Of dat ook 
daadwerkelijk gebeurt en zo 
nee, wat dan. is onduidelijk. 
Daarmee is deze strategie 
van Urenco om op een 
goedkope manier van haar 
afval af te komen volstrekt 
onverantwoord. 

De burgerinspecteurs konden 
zich gedurende vrijelijk over 
het Urenco-terrein bewegen 
voor de politie ingreep. Als 
daarbij wordt bedacht dat dit 
proces nog wat versneld 
werd omdat toevallig iemand 
net op de plek waar het 
inspectieteam zich toegang 
verschafte het gazon aan het 
maaien was en alarm kon 
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slaan en dat de teamleden 
zichtbaar op hun doel 
afgingen, is het verbijsterend 
hoe slecht het terrein 
eigenlijk beveiligd is. Een 
terroristische groep had een 
ramp met de vaten UF 6 kun
nen veroorzaken of daannee 
kunnen dreigen. Op het 
terrein van U renco ligt uiterst 
gevoelige informatie die, 
zoals gebeurd is via de 
Pakistaanse spion Khan. 
gebruikt kan worden voor de 
ontwikkeling van kern
wapens. 

BAND staat voor "Breek 
Atoomketen Nederland en 
Duitsland" en verwijst naar 
de actiegroep BAN die op 12 
mei 1979 voor het eerst de 
hoofdpoort van Urenco 
blokkeerde. De enige keer 
dat demonstranten het terrein 
van Urenco opgingen was op 
2 maart 1985. 

De 6 burgerinspecteurs zijn 
alle meegenomen naar het 
politiebureau Ahnelo en later 
op de avond vrijgelaten. 



8 NENoNJeuws

Kernafval
naar Ahaus

Training en Directe Actie

woensdag 26 april 2000
14de Tsjernobyl-herdenking

Eind januari gaf de Duitse
overheid een vergunning af
voor 5 kernafvaltransporten
naar Ahaus vanaf september
2000. In het Duitse en in het
Nederlandse Euregiogebied
zijn diverse anti-kernenergie
groepen volop bezig met de
voorbereiding van publieke
en verdergaande acties tegen
deze transporten.

Er nemen inmiddels weer een
paar honderd mensen deel
aan de Sonntagsspaziergang
die elke derde zondag van de
maand in Ahaus wordt
georganiseerd. ~et deze
maandelijkse demonstraties
wordt duidelijk gemaakt dat
men in cn rond Ahaus alert
is. Sinds het begin van dit
jaar organiseert NENü weer
de een fietstocht naar deze
Sonntagsspaziergangen, Het
vertrek is zoals vanouds om
12.30 uur vanaf het NS
station in Enschede.
Komende fietstochten staan
gepland voor 21 mei, 18 juni,
16 juli, 20 augustus, 17
september, 15 oktober, 19
november en 17 december.

Via de komende afleveringen
van NeNoNIeuws houden we
u op de hoogte van de
ontwikkelingen rond Ahaus.
Desnoods brengen we extra
edities uit. Wilt u op de
hoogte blijven over de
voorbereidende activiteiten
van NENü en de acties in in
Ahaus komend najaar, neem
dan een abonnement op
NENoNIeuws en maak ft. 10
over op giro 6492958 t.n,v,
NbNü, Hengelo.

Twee dagen na de Paasmars, op woensdag 26 april 2000,
vindt in Almelo de 14de landelijke Tsjemobyl-herdenking
plaats. Dit jaar ligt de nadruk op de gevolgen van nucleaire
straling op de burgerbevolking in de nabijheid.

De Tsjemobylherdenking valt uiteen in drie onderdelen:

12.00 - 14.00 uur: Kindertekeningen uit Tsjernobyl
op de Koornmarkt in Almelo

'Een plaatje zegt meer dan duizend
woorden' en 'kinderen spreken de
waarheid'. Een beter relaas over de
gevolgen van de ramp in Tsjemobyl
kan dus eigenlijk niet.

De tentoonstelling is van de stichting
'Cultural Express' in Amsterdam.

14.00 -15.00 uur: demonstratieve optocht naar Urenco
een flinke wandeling door Almelo

15.00 - 16.00 uur: "Geen reden tot ongerustheid"
bij de bezoekersingang van Urenco

Met onder andere Natasha Gerson,
co-auteur van het twee maanden
geleden boek met deze titel over de
gevolgen van de omsmelting van oude
Urenco-centrifuges voor de volks
gezondheid rond de in Dedemsvaart
gevestigde aluminiumsmelterij.

(zie ook elders in dit NeNoNIeuws)

Het programma wordt afgesloten met een slotmaaltijd,
eveneens bij de bezoekersingang van Urenco.

NOOIT MEER TSJERNOBYL

STOP URENCO
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