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5 treinen met kernaf val naar Ahaus 

Nucleaire herfst 
vlak over de grens 

Op 20 maart 1998 was een politiemacht van 30.000 ME-ers op de been gebracht om een trein 
met 5 grote afvalcontainers (Castors) naar de tijdelijke opslagplaats voor kernafval in Ahaus 
te begeleiden. Duizende demonstranten uit Duitsland en Nederland trachtten dit te 
voorkomen of op z'n minst te vertragen. Een half jaar later werd de regering Kohl vervangen 
door een rood-groene coalitie die tijdens de verkiezigen had beloofd dat zo'n transport 
spoedig tot het verleden zou gaan behoren. Vlak vóór de vakantie sloot deze coalitie een 
akkoord met de Duitse kemenergiesector. De laatste kerncentrale gaat pas in 2021 dioht. En 
onder verantwoordelijkheid van het rood-groene kabinet staan nu 5 afvaltreinen klaar om dit 
najaar naar Ahaus te rijden. "Abfahrt in einen heiBen Herbst" is het motto in Ahaus. 
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ENS Coevorden: 
eindelijk uitspraak 
Na ruim 22 weken (i.p.v. de 
6 weken die hier voor staan) 
heeft de Raad van state op 12 
mei uitspraak gedaan over de 
beroepen tegen de 
vergunning verlening aan de 
nucleaire wasserette ENS te 
Coevorden, dat 10 december 
1999 diende in Den Haag. 
Het beroep van de Stichting 
Milieu Rondomme en 
Milieudefensie m.b.t. Euro
pese regelgeving en latente 
ruimte in de vergunning, is 
niet ontvankelijk verklaart. 
De beroepen, ondermeer over 
de risico's, van Van der 
Ploeg, Stoker, Blom-de 
Ridder en dr Ensink zijn in 
hun geheel en van Stichting 
Milieu Rondomme en 
Milieudefensie voor het 
overige ongegrond verklaart. 

Klimaatconferentie 
De nucleaire industrie wil 
kerncentrales exporteren naar 
niet-westerse landen om het 
broeikas-effect tegen te gaan. 
Hiervoor zullen zij tijdens de 
voorbereiding van de 
klimaattop van november in 
Den Haag stevig voor 
lobbyen. Zij zien het als het 
laatste redmiddel voor hun 
afstervende industrietak. 

WISE nodigt iedereen uit 
tijdens de laatste voorberei
dingstop in Lyon te demon
streren tegen dit voornemen. 
Er gaat een bus: vrijdag
ochtend 7 september heen en 
dinsdagochtend 12 september 

Onderzoek en Lobby 

Vuurwerk 
De vuurwerkramp die Enschede op 13 mei jl trof heeft heel 
wat in beweging gezet. Op alle niveaus - landelijk, provin
ciaal en gemeentelijk - zijn nieuwe inventarisaties gemaakt 
of oude uit de kast gehaald van gevaarlijke bedrijven waar al 
snel ook gevaarlijke transporten aan toe werden gevoegd. Zo 
staat in deze regio op dit moment het tweedagelijkse chloor
transport van Hengelo naar de Noordzeehavens ter discussie. 
Met een bezwerend "geen reden tot ongerustheid" van over
heidswege nemen burgers voorlopig geen genoegen meer. 
Benieuwd waar wethouder Buursink nu mee komt, als hem 
door het NOS-journaal naar zijn mening wordt gevraagd over 
de opslag van kernafval in Ahaus! 

Op 26 mei, dus twee weken na de vuurwerkram.p, verscheen 
in het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur, een aantal 
artikelen over "eigenlijk onaanvaardbaar grote risico's" 
waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Veilig bouwen 
blijkt evenwel onmogelijk. Als alle chemische en nucleaire 
gevaren serieus werden genomen, zou alleen in de kop van 
Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe nog 
gebouwd kunnen worden. Sterker nog "een groot deel van 
Zwijndrecht, Dordrecht, Terneuzen, Arnhem en Hengelo zou 
moeten worden afgebroken" volgens een onderzoek uit 1990 
van het ministerie van VROM. Het rapport is maar weer snel 
onder in de la verdwenen, omdat dergelijke maatregelen 
natuurlijk niet te verkopen zijn. 

Op de risico-kaart die de provincie Overijssel vorig jaar heeft 
uitgebracht staat SE Fireworks nog niet eens tussen de meest 
riskante bedrijven. Bedrijven als Akzo Nobel en HSA 
spannen de kroon en ook de goederenterminal in Almelo 
hoort tot de provinciale top tien. Urenco zit in dezelfde 
categorie als de vuurwerk-sector, maar het is de vraag of alle 
risico's daar wel in meegewogen zijn. 

Als NENO blijven we deze ontwikkelingen volgen, met onze 
eigen dossiers in onze achterzak over de eveneens twee
dagelijkse transporten van uraniurnhexafluoride van Almelo 
naar Rotterdam. en de vermeende veiligheid van de nucleaire 
industrie in deze regio. Vooruitlopend op wat komen gaat 
zijn we als NENO in ieder geval zijdelings betrokken bij een 
openbare discussie-avond met o.a. Natasja Gerson, journalist 
bij Vrij Nederland en mede-auteur van het boek "Geen reden 
tot ongerustheid" dat in de vorige NENONteuws, naar 
aanleiding van de Urenco-connectie, werd besproken. 

weer terug. Informatie en ,..D-eze--av_o_n_d_vin-dt_p_laa_t_s_o_p_w_o_e_n_sd_a_g_a_v-on_d_2_0_s_e_p-te_m_b.er-

opgave bij WISE: telefoon: a.s. vanaf 19.30 uur, vermoedelijk in wijkcentrum Het 
020-6126368 of email: Kompas in Enschede Noord. 
wiseamster@antenna.nl 
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Wat betekent het Duitse kernenergie
akkoord voor ons? 

In de vroege ochtend van 15 juni jl. bereikte het Duitse roodgroene kabinet een akkoord met 
de Duitse kernenergiesector. Bijna twee jaar na haar aantreden en daags voor de opening van 
Van der Most's "Kernwasserwunderland" in wat eens het toonbeeld van Duits-Nederlands
Belgische kernenergiesamenwerking had moeten zijn: de snelle kweekreactor in Kalkar. Op 
zich is het een trendbreuk. Er worden geen nieuwe centrales bijgebouwd in Duitsland en 
daarmee wordt erkend dat kernenergie niet de energie van de toekomst is, maar een 
vergissing uit het verleden. Deze trendbreuk mag de antikernenergiebeweging op haar conto 
schrijven. De massale protesten tegen de afvaltransporten naar Gorleben in 1996 en Ahaus in 
1998 zijn niet voor niets geweest! 

Het akkoord is echter een 
waterig compromis. De 
directies van de 19 Duitse 
kerncentrales beloven om 
alle centrales te sluiten zodra 
ze economisch afgeschreven 
zijn, dus zodra de investering 
eruit is. Gemiddeld is dat na 
zo'n 32 jaar en als alle 
kerncentrales precies 32 jaar 
zouden draaien (hetgeen niet 
het geval is) dan gaat de 
eerste volgend jaar dicht en 
de laatste in 2021. Het 
akkoord is een "gentlemen's 
agreement", dat wil zeggen, 
zo juichen Schröder en de 
zijnen, dat er geen moeilijke 
wetgeving bij aan te pas 
hoeft te komen (met de kans 
dat deze sneuvelt in de door 
CDU en FDP gedomineerde 
Bundesrat; zeg maar de 
Duitse Eerste Kamer) en dat 
de regering ook geen schade
claims hoeft te verwachten 
van de exploitanten. 

Zo'n herenakkoord betekent 
tegelijkertijd echter dat de 
sector zich er over enige tijd 
heel gemakkelijk onderuit 
kan draaien. De CDU heeft: al 
geroepen dat men het 
akkoord terug wil draaien 
zodra ze weer aan de macht 
is, maar zelfs zonder terug
keer van de CDU zitter er 
over 20 jaar waarschijnlijk 

weer heel andere heren (en 
misschien ook wel een paar 
dames) in de directies die 
zich helemaal niet gebonden 
achten aan wel akkoord van 
15 juni 2000 dan ook. Kijk 
maar hoc in eigen land 
Borssele zich in alle bochten 
wringt om onder het I 0 jaar 
geleden genomen besluit tot 
sluiting uit te komen. 

Maar er valt meer te zeggen 
over het akkoord. De bespre
kingen tussen Duitse regering 
en energiesector werden 
"consensus-besprekingen" 
genoemd. Een misleidende 
term, want hoe kan van 
'consensus' sprake zijn als 
grote delen van de 
betrokkenen daar geen deel 
aan hebben. Niet alleen 
bleven de generaties die de 
komende duizenden jaren 
met ons kernafval opgeza
deld worden ongehoord, ook 
zat de Duitse milieubeweging 
niet aan tafel (zelfs de 
Groene milieuminister Trittin 
moest het leeuwendeel van 
de besprekingen overlaten 
aan zijn partijloze collega 
van Economische Zaken). 
Het oordeel van de milieu
beweging laat over het 
akkoord niets te raden over: 
de kernenergiesector heeft 
gewoon toestemmii1g van het 

roodgroene kabinet gekregen 
om door te produceren 
zolang het economisch uit 
kan. Dit heeft niets met een 
voortijdige of zo-snel
mogelijke beëindiging van 
het Duitse kernenergie
avontuur te maken. 

Afgezien nog van het feit dat 
je van een roodgroene 
regering misschien wat meer 
had mogen verwachten, 
betekent het akkoord ook dat 
in Duitsland nog ruim 20 jaar 
kerncentrales in bedrijf 
zullen zijn en dat er dus nog 
20 jaar kernafval geprodu-
ceerd wordt. 20 jaar 
kerncentrales in bedrijf 
betekent dat er nog 20 jaar 
kans is op een nucleair 
ongeluk bij de buren. 20 jaar 
kans op een herhaling van 
Harrisburg, Tsjernobyl of 
Tokai Mura. 20 jaar kern
afval produceren betekent 
nog 20 jaar afvaltransporten 
naar Ahaus of Gorleben. 20 
jaar afvaltransporten naar 
Ahaus betekent de bouw van 
nog een paar extra opslag
hallen want een definitieve 
opslag is er nog steeds niet 
(of zou de druk toenemen om 
het toch maar in de zoutlagen 
in Twente en Münsterland op 
te slaan?). 
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Groeten uit Coevorden 
Op zondag 9 juli jl. organiseerde NENO een fietstocht vanuit Enschede/Hengelo naar 
Coevorden. Vestiging van de nucleaire wasserij Euro Nuclear Services (ENS), waarover we 
regelmatig berichten in NENONIBUWS. Met deze fietstocht hebben we proefondervindelijk 
aangetoond dat alle nucleaire installaties in het Euregiogebied inderdaad op fietsafstand 
liggen van de agglomeratie Enschede/Hengelo. Twee jaar geleden hebben we een dergelijke 
netstocht naar de kerncentrales en splijtstofstaven1àbriek in Lingen gehouden en we fietsen 
heel regelmatig naar Ahaus, Almelo en Gronau. 

Bij de ENS hebben we een goederenterminal met een Nog geen week later kreeg de 
spandoek ontroh en gespro- uitstekende aansluiting om redactie van NENONJeuws 
ken met een werknemer die bet Duitse spoorwegennet. 
nog wat overwerk moest ENS verwacht de grootste 
doen. Niet dat de wasserij het klandizie namelijk vanuit 
zo druk beeft overigens. Het Duitsland maar zit in Neder
gebrek aan klandizie was één land omdat de milieuwet
van de grootste problemen geving hier gunstiger is. 

van een onbekende foto 's 
toegestuurd van het NAVO
depot en de iets verderop 
gelegen munitie-opslag. 
Kennelijk iemand die niet 
heeft gelezen dat bet maken 
van foto's van deze objecten 
ten strengste verboden is. 
Over bet afdrukken stond 

om een vergunrong te De tweede reden is de aan
krijgen. wezigheid van het NAVO

boven: foto vanENSmet linies het 
hek van de goedereningang en 
onder: plattegrondje van het · 
terrein van ENS (noorden is boven) 

en 
l.,..n 

P•rb•r·Oir-----l 000 
pleá Contlllnel'l 

In Coevorden kregen we 
rondleiding van Roelof Hejda 
van de Zuid-Oost Drenthse 
milieuorganisatie Milieu 
Rondomme. Hij wees ons er 
onder andere op dat de 
vestiging van ENS in 
Coevorden te maken heeft 
met teruninste twee factoren. 
In de eerste plaats de 
aanwezigheid van een 

depot vlak naast de deur. 
Datklinkt niet erg logisch, echter niets: 
maar ENS is een dochter-
onderneming van American 
Nuclear Services (inmiddels , 
vanwege allerlei milieu
scbandalen tot International 
Nuclear Services omgedoopt) 
en via militaire contacten was 
het moederbedrijf bekend 
met de situatie in Coevorden. 

Voor de lezers die minder boven: ingang NAVO-depot en 
bekend met deze situatie zijn. onder: munitiedepot 

hebben we in onderstaand 
kaartje de ligging van ENS 
ten opzichte van de 
goederenterminal en het 
NAVO-depot ingetekend. 

.. "~· · 

Duitsland 

Het NAVO-depot is al weer 
enige tijd verlaten, maar 
onlangs is het Nationaal Ver
zorgingscommando (NVC) 
van de landmacht hier 
gevestigd. Er staat materieel 
voor reserve eenheden 
opgeslagen, dat goed wordt 
onderhouden om in een mum 
van tijd te kunnen uitrijden. 
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Transporten naar Ahaus staan klaar; 
Wij ook? 

Op 26 januari jl heeft bet Duitse "Bundesamt fi1r Strablenschutz~ na een meer dan anderhalf
jarige schorsing voor bet eerst weer vergunningen gegeven voor binnenlandse kernafval
transporten. Het gaat hier om vijf transporten met radioactieve splijtstofelementen uit de 
kerncentrales van Biblis, Neckarwestbeim en Philippsburg naar de •tijdelijke' ops1agbal in 
Ahaus. Door extra voorschriften ten opzichte van eerdere vergunningen zou nu gewaarborgd 
2ijn dat de grenswaarden voor radioactieve verontreinigingen nageleefd worden. Het eerste 
transport wordt op z'n vroegst in augustus in Ahaus verwacht. 

Op dinsdag 2 mei stond 
bovenstaande foto van de 
kerncentrale in het Zuid
Duitse Phillipsburg in de 
Duitse kranten met als 
bijschrift: "Kernafval in 
Phillipsburg ingeladen". 

De treinstellen met afv~
containers werden drie 
maanden geleden al m 
gereedbeid gebracht; om 
daadwerkelijk te mogen gaan 
rijden moet eerst het Duitse 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken nog toestemming 
geven. 
Die toestemming wordt 
ergens in augustus verwacht. 
Dat is dan het laatste beletsel 
om het afval naar Ahaus te 
transporten, dus vanaf dat 
moment kan het afval elke 
dag verwacht worden. 

Om alvast een beetje in de 
stemming te komen, volgt 
hiernaast een foto-reportage 
van het afvaltransport van 20 
maart 1998 naar Ahaus. 

In de aanloop tot bet 
transport vonden grote 
demonstraties plaats, o.a. op 
het plein voor het stadhuis 

waar iedereen, jong of oud, 
n.ûlieuactivist of boer, aan 
deelnam. Zo'n tractordemo is 
dan best indrukwekkend: 

Als de dag van het transport 
nadert, worden tentenkampen 
ingericht voor actievoerders 
uit andere landsdelen. 

Op de dag zelf worden 
natuurlijk de spoorrails bezet: 

maar ook de aanvoerroutes 
voor extra ME-collones. 

Werkelijk alles wordt uit de 
kast gehaald ... 

. .. om ervoor te 
zorgen dat het afvaltransport, 
met een flinke vertraging, 's 
nachts kan binnenrijden. 
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15 jaar Tsjernobyl 
hulp gevraagd! 

Het massale protest uit de 
jaren '70 en '80 tegen kern
energie lijkt succes te hebben 
gehad. Er zijn geen kern
centrales bijgekomen, Dode
waard is dicht en Borssele 
gaat dicht (een achterhoede
geveebt daargcJaten). De 
kemrrunp van Tsjernobyl was 
overtuigend genoeg: kern
energie is veel te gevaarlijk. 
Daar willen we niets meer 
mee te maken hebben. 

Publiciteit en Mobilisatie 

14de Tsjernobylherdenking 
op 26 april 2000 in Almelo 

De Paasactieweek waarover we in het vorige NENoNreuws 
berichten, werd op 26 april afgesloten met de jaarlijkse 
Tsjemobyl-herdenking in Almelo. Vanaf 12.00 uur werd het 
winkelend publiek op de Almelose Koornmarkt onthaald op 
een indrukwekkende tentoonstelling van tekeningen van 
kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl. Om 14 minuten 
voor 14 uur begon de bouw van een mobiel herdenkings
monument dat precies om 14.00 uur klaar was en 
meegenomen kon worden in de demonstratieve wru1deling 
dwars door Almelo naar de bezoekersingang van Urenco. 

Zo lijkt het. Maar onder
tussen wordt in Almelo bijna 
10% van de wereldbehoefte 
aan verrijkt uranium (de 
grondstof voor kerncentrales) 
geproduceerd. En terwijl 
kernenergie in Europa 
nauwelijks toekomst lijkt te 
hebben, werft dit bedrijf, 
Urenco, nieuwe klanten in 
Azië waar nog volop kern
centrales worden gebouwd. 
V oor ons hier is kernenergie 
te gevaarlijk, maar als u die 
gevaren aan de andere kant Bij deze bezoekersingang werd het woord gevoerd door 
van de wereld (nog) niet in Natasja Gerson (mede-auteur van het boek "Geen reden tot 
willen zien, dan wil onze ongerustheid'') en door antinucleaire activisten uit Borssele 
Hollandse koopmansg~est en Gronau, die vertelden over de stand van zaken daar. 
daar natuurlijk best nog wat 
aan verdienen! 

Heeft Tsjemobyl ons dan nog 
steeds niet geleerd dat een 
kernramp al heel snel een 
wereldwijde ramp is? Dat als 
enkele duizenden kilometers 
verderop straling vrijkomt, 
ook onze groenten en 
melkproducten besmet raken. 

Rond de l5de verjaardag van 
de ramp bij Tsjernobyl, 26 
april 2001, zal in Almelo dan 
ook een landelijke demon
stratie georganiseerd worden. 
Hulp hierbij is welkom! 
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Acties in Ahaus. Maar wat te doen? 
Dit najaar komen vijf treinen met kernafval Ahaus binnenrijden. Verzet ertegen kan 
verschillende vormen aannemen. Sommigen zullen zich aan de rails willen vastketenen of 
blokkades willen opwerpen tegen ME-troepen die de rails moeten vrijmaken. De meesten 
zullen gewoon door hun aanwezigheid willen demonstreren tegen de nog immer 
voortdurende nucleaire waanzin. Tussenvormen zijn ook denkbaar. Ons advies aan iedereen 
die overweegt om komend najaar eens van de partij te zijn luidt: ga vooraf eens kijken in 
Ahaus. Fiets met ons mee naar de maandelijkse demonstratie, de Sonntagsspaziergang in 
Ahaus. Je leert andere anti-kernenergie-activisten kennen, je raakt een beetje wegwijs in de 
stad en je went aan de overdreven aanwezigheid van de Duitse ME. Voor nadere informatie 
over die fietstochten: zie pagina 8. Voor mensen die het allemaal al gezien hebben, drukken 
we hieronder een vertaling af van de Duitse actiehandleiding voor Ahaus. 

De verzetsacties in Ahaus 
zullen zich niet beperken tot 
de spoorrails naar de opslag
hal of tot Ahaus zelf. Om 
flexibeler en, voor de ME, 
onberekenbaarder te zijn is 
een mobiel actieconcept uit
gewerkt. 

Mensen die aan deze acties 
deel willen nemen, moeten 
met het volgende rekening 
houden: 

Onderdak 
Onderdak bij mensen thuis is 
slechts in beperkte mate 
mogelijk. Als dit gewenst is, 
dan moet op tijd contact 
gezocht worden met de 
Bürgerinitiative Ahaus (BI; 
adres: zie onderaan). 

Actiekampen 
Er zijn meerdere actiekam
pen gepland, die door 
verschillende groepen 
ingericht zullen worden. 
Deze groepen beschikken 
over de noodzakelijke 
infrastructuur (centrale tent, 
sanitair). Ook de VolXküche 
is volledig stand-by. 

Informatiepunten 
Midden in het voetgangers
gebied van de Ahauser 
binnenstad zal bij "Mahner" 
een informatiekraam van de 
BI staan. Daar zijn route
beschrijvingen naar actie-

plekken, de nieuwste pers
berichten, verklaringen, ver
wijzingen, etc. voorhanden. 
Naast dit centrale informatie
punt zullen er ook meerdere 
mobiele informatiekramen 
zijn die actuele informatie 
aan kunnen bieden bij brand
haarden van het verzet of op 
plekken in Ahaus waar op dat 
moment vrij veel mensen 
langskomen. Ook valt te 
denken aan informatiepunten 
bij de aanvoerroutes naar 
Ahaus met informatie om 
wegblokkades te omzeilen. 

BI-bureau 
Het BI-bureau is doorlopend 
geopend en voorziet in 
dezelfde informatie als de 
inforrnatiepunten. Bovendien 
biedt het bureau de mogelijk
heid om bagage tijdelijk op te 
slaan. 

Communicatie en media 
Om de communicatie tussen 
de verschillende verzets
groepen te waarborgen, zal 
een communicatiecentrum 
ingericht worden, waar 
informatie verzameld en 
verder verspreid wordt. 
Wat betreft de communicatie 
met de pers is er een aparte 
mediagroep. Deze media
groep is op weerklank en 
medewerking van alle actie
voerders aangewezen. 

Als het zover is, is deze 
mediagroep bereikbaar via: 

UWGjugend Ahaus 
Postfach 1313 
D 48666 Ahaus 
medien@ahausNetz.de 

Informatietelefoon 
In de voorbereidingsfase 
gelden de telefoonnummers 
van de BI. Kort voor het 
transport zullen ook andere 
telefoonnummers bekend 
gemaakt worden, o.a. via de 
website van de BI. 

Financiën 
De organisatie van al deze 
verzetsacties kost geld. 
Daarom is elke bijdrage 
welkom op het Aktionskonto 
van de BI Ahaus, rekening
nummer 59695775, Kreis
sparkasse Borken, BLZ 428 
513 10. 

Plattegrond 
Aanbevolen wordt de ADAC 
Stadtplan Ahaus met 
GroBraumkarte Münsterland. 

Contactadres 
Bürgerinitiative 

"Kein Atommüll in Ahaus" 
BahnhofstraBe 51 , 
D 48683 Ahaus 
fon 02561 961791 
fax 02561 961792 
Infofon (AB) 02561 961799 
http://www.bi-ahaus.de 
email mail@bi-ahaus.de 
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Fietsen naar Ahaus 
Extra 

fietstochten 
Vanaf midden augustus kan 
elk moment een kernafval
transport Ahaus komen 
binnenrijden. Voor mensen 
die niet permanent in een 
actiekamp rond Ahaus willen 
blijven of die graag met een 
overzichtelijk groepje naar 
toe gaan, organiseert NENO 
extra fietstochten naar Ahaus. 

Deze vertrekken elke ochtend 
dat er echt iets aan de hand is 
in Ahaus om 8.00 uur vanaf 
het NS-station in Enschede. 

Opgave voor deze fiets
tochten is niet nodig. U kunt 
ons aan het spandoek 
"Straling stopt niet bij de 
grens" herkennen. 

Dit is de meest nauwkeurige 
afspraak die gemaakt kan 
worden. Zelfs als de datum 
van een transport al weken 
van tevoren bekend is, kan de 
datum op het laatste moment 
toch nog veranderd worden. 
Zo zagen we de laatste keer. 

Via de komende afleveringen 
van NENONieuws houden we 
u zoveel mogelijk op de 
hoogte. Desnoods brengen 
we extra edities uit. Wilt u op 
de hoogte blijven over de 
voorbereidende activiteiten 
van NENO en de acties in in 
Ahaus komend najaar, neem 
dan een abonnement op 
NENONteuws en maak fl. 1 0 
over op giro 6492958 t.n.v. 
NENO, Hengelo. 

Reguliere fietstochten 
met een extraatje 

Elke derde zondag van de maand vindt in Ahaus een 
Sonntagsspaziergang ('zondagmiddagwandelingetje') plaats 
waarbij mensen uit Ahaus zelf en uit omliggende dorpen en 
steden duidelijk maken dat zij het niet eens zijn met het nog 
steeds doordraaien van de Duitse kernenergiecentrales 
waarvan zij met het afval opgezadeld worden. Elke derde 
zondag van de maand gaan wij daar op de fiets naar toe. We 
vertrekken om 12.30 uur vanafhet NS-station Enschede. 

De eerstvolgende fietstochten zijn een beetje bijzonder. 

20 augustus 
Introductiefietstocht UT 

In augustus komt weer een groot aantal eerstejaars studenten 
naar Enschede. Twee weken lang kunnen zij kennismaken 
met alles wat de UT, Enschede, Hengelo en de bredere 
omgeving te bieden heeft. Zondagmiddag is vrij. NENO stapt 
in dat gat om, in samenwerking met de SPE studentenplein, 
de studentenvakbond SRD en de Werkgroep Ontwikkelings
Technieken (WOT), een kleine aanvulling te geven op dit 
kennismakingsprogramma: een fietstocht naar Ahaus. 

We vertrekken die zondag om 12.00 uur vanaf de Vrijhof op 
het UT -terrein, rijden onze reguliere fietstocht naar Ahaus en 
komen om 17.30 uur weer op de UT aan, waar we op het 
windmolenterrein van de WOT een maaltijd en een 
aansluitende rondleiding langs de windmolens en andere 
alternatieve-energie-installaties op dat terrein genieten. 

Ook niet-eerstejaarsstudenten zijn natuurlijk hartelijk welkom. 

17 september 
Vredeszondag-fietstocht 

De daaropvolgende reguliere fietstocht naar Ahaus valt op de 
Vredeszondag. Op dit moment is het nog niet helemaal zeker, 
maar er wordt aan gewerkt om in het kader daarvan die dag 
samen te fietsen met mensen uit Alstätte; het plaatsje tussen 
Enschede en Ahaus waar we altijd doorheen komen. 

Plaats en tijdstip van vertrek zijn als altijd. Mogelijk blijven 
we na afloop iets langer bij onze vrienden in Alstätte. 
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