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Tsjernobyl-herdenking 2002
We geven het meteen toe: NENONteUWS is deafgelopenjaren nooit zo regelmatig verschenen
als de ondertitel "Kwartaalblad van het Nederlands Etuegionaal Nucleair Overleg (NENO)"
suggereert. Maar met een combinatie van creatief met kwartalen omgaan en van het nodige
kunst- en vliegwerk lukte het in 1999 en 2000 in ieder geval nog om de schijn op te houden.
Na een sterk verlaat 'januari-mumner' (dal ergens medio april uitkwam) en een landelijke
Tsjemobyl-herdenking op 21 april was het in het jaar 2001 echter plotseling afgelopen met
NENO en NeNoNl9uws. Het lukte ons niet meer om een nog vóór de zomer een tweede
NENoNteuws (met bijvoorbeeld het verslag van de Tsjernobyl-herdenking) uit te brengen en
kort na de zomer eisten "11 september en wat daarna kwam" plotseling alle aandacht op van
de 'harde NENO-kern' . Niet a1leen de nucleaire en militaire industrie zijn nauw verweven;
dat geldt ook voor de anti-kernenergie- en anti-oorlogsheweging.
1mniddels staat echter de volgende Tsjernobyl-herdeoking al weer voor de deur; de hoogste
tijd dus voor eenNENONteUWS en eenaankondiging van de herdenkingvan dit jaar.
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Na het chloor ook UF6 over het spoor?
De Vuurwerkramp schudde iedereen wakker voor wat betreft andere grote risico's die
industriële activiteiten met zich meebrengen voor woongebieden, Het hele palet verengde
zich al snel tot de chloortransporten die vanuit Hengelo over het spoor dwars door de centra
van grote steden gaan. Nadat NENO vorig jaar al had aangetoond dat de gemeentelijke en
regionale rampenplannen tekort schoten inzake mogelijke ongelukken met transporten van
uraniumhexafluoride (UF6). bleken deze ook absoluut niet in te kunnen spelen op een ramp
met een chloortransport. Bovendien bleek het bedrijfsspoortje van en naar de Akzo volstrekt
ondeugdeliik. Een algeheel verbod om chloortransporten lijkt dan ook een kwestie van tijd.
Maar een nieuw gevaar staat reeds in de startblokken: uraniumhexafluoride over het spoor,

Transport speelt ook een he- echt uit, Per week reden er dat een deel van deze UF6
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Oproep Uranium-conferentie
Op 1 en 2 maart 2002 hield de Duitse anti-kernenergiebeweging in Münster een uranium
conferentie waarbij ook gasten uit de Verenigde Staten aanwezig waren. De conferentie werd
op 3 maart afgesloten met de maandelijkse Sonntagsspaziergang rond Urenco Gronau. De
avond daarvoor is de onderstaande oproep aan de Duitse milieuminister Trittin opgesteld.

De federatie-brede uranium
conferentie van de anti-kern
energiebeweging heeft op
haar bijeenkomst van 2 maart
in Münster baar eis bekrach
tigd om tot een onmiddellijke
beëindiging van kernenergie
te komen. In het bijzonder
wordt ook de onmiddellijke
stopzetting van de uranium
fabrieken in Oronau, Lingen
en Almelo (NL) geëist, even
als een verbod op gerelateer
de uraniumtransporten. In het
zogenaamde "Atomkonsens"
(het in 2000 bereikte 'heren
akkoord' tussen de Duitse
regering en de Duitse kern
energie-sector; NENO) wordt
met geen letter gerefereerd
aan de fabrieken in Gronau
en Lingen.

In het lopende jaar zal de
vergunningsprocedure om tot
een verdere uitbouw van de
uraniumverrijkingsfabriek in
Oronau een beslissende fase
ingaan, waarbij onder andere
besloten zal worden of
bepaalde onderliggende stuk
ken aan de openbaarheid
prijsgegeven zullen moeten
worden. Het gaat dan met
name om de stukken die aan
moeten geven waarom
vergunning verleend zou
moeten worden voor een
capaciteitsverhoging van de
thans toegestane 1800 ton
uraniumverrijkingswerk per
jaar naar 4500 ton en om de

bouw van een opslaghal voor
uraniumhexafluoride. Be
zwaarschriften kunnen inge
diend worden en zullen eind
2002 I 2003 tijdens een hoor
zitting behandeld worden.

De aangesloten groepen bij
de uraniumconferentie willen
niet dat de Gronause verrij
kingsfabriek überhaupt nog
verder in bedrijf is laat staan
dat ze nu ook nog uitgebreid
zou worden. Evenzeer zijn zij
tegen de verwerking in
Lingen van verriikt uranium
tot splijtstofelementen voor
kerncentrales. Ook wijzen de
aangesloten groepen het in
bedrijf-zijn en de aange
vraagde uitbreiding van de
uraniumverrijkingsfabriek in
in Nederlandse Almelo af.
Bedrijven zoals de uranium
verrijkingsfabrieken in Al
melo en Gronau en de
splijtstofelementenfabriek in
Lingen komen überhaupt niet
in aanmerking voor vergun
ningen - hun afvalprobleem
is niet opgelost, ze zijn niet
tegen vliegtuigongelukken
bestendigd, grootschalige
ongelukken waarbij uranium
hexatluoride vrij kan komen
kunnen niet uitgesloten
worden en ze vereisen tal
rijke, levensgevaarlijke nu
cleaire transporte. Bovendien
vereist deze bedrijvigheid de
mensenlevenskostende ura
niummijnbouw.

De aangesloten groepen eisen
van de minister van milieu
onmiddellijke maatregelen
om tot onmiddellijke sluiting
over te gaan van de uranium
fabrieken in Gronau en
Lingen en een onmiddellijk
verbod op alle uranium
transporten. Daarenboven
wordt de minister van milieu
opgeroepen om onverwijld
bij de bevoegde instanties in
Nederland aan te dringen op
onmiddellijke stopzetting van
de in de grensstreek gelegen
verrijkingsfabriek in Almelo.

(vertaling: NENO)

Op de conferentie zelf waren
zo'n 50 vertegenwoordigers
van actiegroepen uit heel
Duitsland aanwezig. Op de
agenda van de conferentie
stonden thema's als uranium
mijnen, globalisering, stop
zetting kernenergie, gebruik
verarmd uranium bij wapen
productie, uraniumtranspor
ten en acties bij de Urenco
vestiging in Gronau, Dafe
Craft uit Chicago hield een
inleiding over de anti-kern
energiebeweging in de VS.
Voor 2002 is onder andere
besloten om op 1 september
(anti-oorlogsdag) in Gronau
een grote demonstratie te
organiseren tegen de
productie van verrijkt èn
verarmd uranium.
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Nooit Meer Tsjernobyl 2001
verslag van een manifestatie op 21 april 2001 te Almelo

tegen de nucleaire politiek van Nederland
Op 21 april Zêûl verzamelden zich tegen de 100 personen om de ramp in Tsjernobyl, 26 april
15 jaar geleden, te herdenken. Gekozen werd voor Almelo als lokatie voo r de demonstratie en
manifestatie. Almelo met haar uraniumverrijkingsfabriek Urenee staat mede symbool voor
het hypocriete Nederlandse beleid inzake kernenergie. Nee zeggen tegen kernenergie en wel
brandstof voor kerncentrales in de rest van de wereld exporteren rijmt niet. Tevens het feit dat
er volop energie wordt geïmporteerd geproduceerd door kerncentrales uil het buitenland is in
strijd met dit "beleid".

Kernenergie begint bij Urenco

Urenco is voor wat Nederland betreft tevens
het begin van de nucleaire keten. En hier is
dus het radioact ieve materiaal aanmerkelijk
minder gevaarlijk dan op het eind van de
keten. Aktie tegen Urenee is dus nodig en
gerechtvaardigd. (De Nederlandse overheid is
grootaandeelhouder van Urenco!) . Akties op
het eind van de keten is van groot belang
maar zinniger is het om te zorgen dat het
überhaupt niet zover komt.

H-.'

Manifestatie

Voor de poort van Urenco werd door diverse
sprekers het woord gevoerd. op ludieke wijze
aan elkaar gepraat door gastheer presentator
Paul Waayers. De klanken van een
sambaband uit Amsterdam bracht de
stemming er goed in.
De opening werd verricht door Elise Leijten
die het hypocriete Nederlandse beleid
aanhaalde en haar zorg uitsprak over de
hardnekkige pogingen van de nucleaire lobby
die Borssele tracht open te houden en die o .a.

tijdens de klimaatconferenties flink haar best
doet de wereld te doen geloven dat
kernenergie een veilige duurzame oplossing
is voor het broeikasprobleem

Daarna sprak Jan Schaake namens NENO
(Nederlands EuregionaaJ Nucleair Overleg)
Hij deed de nucleaire situatie in de Euregio
uit de doeken met behulp van een kaan. Er
zijn in de Euregio vele nucleaire installaties.
Onder andere twee kerncentrales in het vlak
over de grens gelegen Lingen.
Vervolgens deed Dirk Bannink van LAKA
(Documentatie en onderzoekscentnun
kernenergie) uitgebreid verhaal over Urenco.
Hij is co-auteur van het ter gelegenheid van
Noo it Meer Tsjernobyl uitgebrachte brochure
"Kernenergie In Nederland?!". Hierin staat
overzichtelijk de nucleaire situatie van
Nederland; kernenerg ie en kernwapens op
schrift. Tevens staat er een stuk in over de
situatie in Tsjernobyl op dit moment •.
Daarna werden de indrukwekkende
nieuwsberichten van het ANP uit 1986. vlak
na de ramp in Tsjernobyl ten gehore gebracht.

Juli. Khripko uit de Oekraïne deed tenslotte
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verhaal als "ervaringsdeskundige" over de
sociale en economische gevolgen van de
ramp in Tsjemobyl

De groep demonstranten toog toen naar het
centrum van Almelo om daar ook de
Almeloërs op de hoogte te brengen van de
grote dreiging van kernenergie die met
Urenco in hun eigen achtertuin begint.
Onderweg deelden mensen in witte
"stralingspakken" jodiwnpillen en flyers uit.
Op de manifestatieplek in het centrum
spraken de voorgenoemde sprekers opnieuw.
Om 15.15 uur werd na enkele
nieuwsberichten over de ramp een stiheritueel
gehouden van 15 minuten voor de
slachtoffers van Tsjernobyl en de slachtoffers
van radioactiviteit in het algemeen. Voor elk
jaar nucleaire ellende ten gevolge van de
ramp werd een lange bamboestok in het
midden van de stilteeirkel geplaatst. De
deelnemers schreven met krijt teksten binnen
die cirkel die zorg over de nucleaire
nachtmerrie en hoop op investering in
duurzame energie tot uitdrukking brachten.

Hierna sprak Gerard Aupers; kernfysicus en
polemoloog over de risico's van ongelukken
in kerncentrales en de gevolgen daarvan.

NENoNleuws 5

Honk van der Keur (LAKA) over de gevaren
van opwerking.
Udo Buchbolz van 'Arbeitskreis Umweh,
Gronau' (hier ligt de Duitse vestiging van
Urenco) verteIde over de Duitse kern
energiesituatie.
Advocaat Nico Steijnen sprak over de
pmcedures tegen Borssele voor st. Leefbaar
Zee land en "miljoenen zijn tegen".
Henk van der Keur (LAKA) over militair
gebruik van nucleair materiaal; kernwapens
en uraniummunitie. En de link tussen
kernwapens en kernenergie.

Ten slotte werden verschillende oproepen
gedaan om in aktie te komen tegen
kernwapens, de atoomtransporten en tijdens
de klimaattop waarna er een overleg werd
gehouden met mensen die de komende tijd in
aktie willen komen in anti-nucleaire akties.
Met de zon die haar energiegevende karakter
toonde (en dat ook tot uitdrukking bracht
door de aanwezige zonnepanelen) en een
goede sfeerwerd heteen inspirerende dag.

*) De brochure "Kernenergie la
Nederland?!", samengesteld door LAKA en
NENO is te bestellen via briesll@euronet.nl
ofvia nenocontact@hotmaiI.com

Foto's ©2001 Marc van Heek

http://www.ddh.nVduurzaarn



6 NENoNleuws Publiciteit en Mobilisatie

Nucleaire en militaire verwevenheid
in de netwerkstad Twente

Urenco
Het verrijken van uranium is
een essentieel onderdeel van
de kemketen. Natuurl~jk ura
nium bevat te weinig splijt
baar uranium om als brand
stof te kunnen dienen in een
kerncentrale. Om die reden
moet de hoeveelheid splijt
baar uranium worden ver
hoogd ('verrijkt'). De fàbrie
ken van het Brits-Duits
Nederlandse bedrijf Uranium
Enrichment Coqx>ration in
Capenhurst, Almelo en Gro
nau maken gebruik van de
ultracentrifuge-technologie.
De Nederlandse holding die
33,3% belang in Urenco
heeft, heet dan ook Ultra
Centrifuge Nederland N.V.
(UeN). Ultracentrifuges voor
de drie Urenco-vestigingen
worden gebouwd in Almelo.
Die centrifuges, of eigenlijk
hele reeksen aan elkaar ge
koppelde centrifuges, draaien
enkele tientallen jaren non
stop achter elkaar door, tot ze
te oud en versleten raken.

Net als voor kerncentrales is
verrijking een essentieel on
derdeel voor het maken van
een kernwapen met hoog ver
rijkt uranium als lading. In
het verleden zijn blauw
drukken van ultra-centrifuges
en lijsten van toeleveranciers,
door spionage in Almelo
(door de Pakistaanse spion
Khan) en in Gronau, zowel in
Pakistan als Irak terecht ge
komen. Daarmee staat Uren
co Almelo direct in verband
met de kernwapenwedJoop

die India en Pakistan in zijn
greep heeft.

De fijnmechanische techno
logie die Urenco in huis heeft
voor de vervaardiging van
ultracentrifuges, kan ook heel
goed toegepast worden in de
vliegtuigindustrie. Dit ge
beurt vanaf eind jaren '80
wederom bij Urenco Almelo
in de speciale divisie Aero
space. Klanten van Urenco
Aerospace komen voor een
belangrijk deel uit de
defensie-industrie,

Niet alleen verrijkt, ook ver
armd uranium heeft zijn weg
naar het slagveld inmiddels
gevonden. Verarmd uranium
is een restproduct van het
verrijkingsproces en bevat
minder splijtbare deeltjes dan
natuurlijk uranium, maar is
nog steeds radioactief: Uren
co levert niet direct verarmd
uranium aan de defensie
industrie, maar exporteert dit
naar Rusland. Zogenaamd als
grondstof: Het is echter alom
bekend dat controle op radio
actief materiaal in Rusland
nauwelijks op orde is. Uren
co gaat daarmee een groot
risico aan voor wat betreft
het weglekken van haar ver
armd uranium, eventueel ook
naar de wapenindustrie.

Stork

Stork werd in 1868 in Hen
gelo opgericht om machines
te produceren voor de Twen
tse textielindustrie. Het be
drijf is door overname van
allerlei ander machinefàbrie-

ken inmiddels uitgegroeid tot
een multinational met ook in
Nederland tientallen vestigin
gen. Op dit moment vormt de
Hengelose Stork-vestiging,
hoezeer ze het stadsbeeld ook
beheerst, slechts een klein
deel van het gehele concern.
In Hengelo zit zelfs geen
hoofdkantoor meer. Stork
Ketels kon destijds in adem
genoemd worden met de
omstreden Snelle Kweek
reactor in Kalkar, maar ook
nu is Stork nog steeds actief
in denucleaire sector. Met de
Nederlandse overheid, Phi
lips, Shell en DSM is Stork
eigenaar vanUCN, de Neder
landse holding van Urenco.

Naar de totale omvang van
Stork gemeten, is ook de wa
penproductie beperkt (onge
veer 20%). Afgezet naar de
totale Nederlandse wapen
productie speelt Stork echter
een belangrijke rol die bo
vendien steeds belangrijker
wordt, met name sinds de
overname van de militaire
tak van Fokker. In tegenstel
ling tot de civiele poot van
Fokker, zijn de onderdelen
die met wapenproductie en
wapenhandel van doen heb
ben allemaal uit de inboedel
gered en bij Stork terecht ge
komen, die daarmee een
aparte productgroep Aero
space aan het concern wist te
koppelen.

NCLR
Het Nederlands Centrum
voor Laser Research (NCLR)
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BV werd in 1989 opgericht
als een samenwerkingsver
band van Urecno met deUni
versiteit Twente om hoog
vermogenlaser-technologie in
te zetten voor uraniumverrij
king. Dat had toen heel wat
voeten in de aarde. De laser
technologie werd door
vredesonderzoekers van het
SIPRI aangemerkt als een
techniek die het veel gemak
keliJK zou maken om niet al
leen 'normaal' verrijkt ura
nium te produceren, maar
zelfs hoogverrijkt uranium
dat voor kernwapens nodig
is, zodat het non-proli
feratieverdrag onder druk zou
komen te staan. Een en ander
leidde tot een hoogoplopend
conflict tussen College van
Bestuur en Universiteitsraad.
Uiteindelijk werd in het
samenwerkingscontract op
genomen dat het NCLR geen
activiteiten zou ondernemen
met een duidelijk, militaire
toepassing.

De lasertechnologie om ura
nium te verrijken bleek toch
nog wat ingewikkelder te zijn
dan in 1989 werd verwacht.
Toch nam Urenco al snel een
meerderheidsaandeel (75
tegen 25 procent) in het
NCLR. De toepassing van de
lasertechnologie verschoof al
snel naar de geavanceerde
metaalbewerking en een paar
jaar later kwam ook Stork
aan boord (60-20-20) en een
paar jaar geleden ook het
Europese subsidies verde
lende Innofonds. Met een
aandelenverhouding van 52
17-17-14 heeft Urenco echter
nog steeds een meerderheids
aandeel in het NCLR. De
directeur van het NCLR is
oud-medewerker van Urenco

en Urenco levert de helft van
de Commissarissen, waar
onder de voorzitter.

Joint Strike Fighter
In juni 2001 tekenden Uren
co, Stork, NCLR, Stork
dochter Fokker Elmo, Eldim
en Hamilton Sundstrand met
de Amerikaanse straalmoto
renbouwer Pratt & Whitney
een Memorandum of Under
standing om gezamenlijk
orders voor de Joint Strike
Fighter in de wacht te slepen.

Begin maart 2002 sleepte het
NCLR, samen met Urenco,
via dit consortium een order
in de wacht gesleept om met
de lasers gaatjes te boren in
het harde metaal van de
straalmotoren waardoor deze
beter gekoeld kunnen wor
den. Volgens het UT-nieuws
is "de ultravioletlaser van het
NCLR de enige boor ter
wereld die netjes en op
tempo deze gaatjes an
branden. (•..) Die gaatjes
boren we ook wel zonder
Nederlandse participatie".

Dus ook als het Nederlands
parlement begin april zou
besluiten om niet deel te
nemen aan het ontwikkel
programma van de Joint
Strike Fighter, dan nog zalop
de Campus van de Universi
teit Twente een Centrum dat
in handen is van Stork en
Urenco deelnemen aan de
productie van onderdelen van
gevechtsvliegtuigen!

Of het nu nucleaire of
militaire bedrijvigheid is: het
lijkt niet uit te maken of het
parlement besluit met bepaal
de activiteiten te stoppen: het
bedrijfsleven gaat er gewoon
mee door.

AGENDA

zaterdag 20 april 2002

JubHeumviering
Stichting Natuur- en
Milieuraad Hengelo

Museumboerderij De Wenclezoele,
Twick:elerlaan 14 Ambt Delden
14.00-17.00uur

zondag 2l april 2002

Fietstocht naar de
Sonntagsspaziergang
in Ahaus

vertrek 12.30 uur stationEnschede
start in Ahaus om 14.00 uur BEZ

vrijdag 26 april 2002

Fietstocht naar de
TsjemobyI
herdenking
in Gronau

vertrek 14.00 uur stationAlmelo
start in Gronau: 18.00 uur Bahnhof

Fietsroute: zie achterzijde

De tocht kan ook per trein worden
gedaan:'

14.01 uur stationAlmelo
14.04 uur Almelode Riet

lopen naar de Urenco aan de
PlanthofSweg en weer terug

15.04 uur Almelode Riet
15.15 uur stationHengelo

niet uitstappen: Storkis zichtbaar

15.18 uur stationHengelo
15.23 uur EnschedeDrienerlo

lopen naar NCLR in de EUlN
bunkerop campusUniversiteit

16.23 uur EnschedeDrienerlo
17.12 uur BahnhofGronau



FIETSTOCHT
door de

NETWERKSTAD TWENTE - vervlechting
van nucleaire en militaire bedrijvigheid

PROGRAMMA
14.00 uur start Almelo

NS-station Almelo

14.30 uur Urenee Almelo
Planthofsweg

15.30 uur Stork Hengelo
Stationsplein Zuid

16.00 uur NCLR Enschede
campus UniversiteitTwente

17.30 uur Urenee Gronau
RöntgenstraBe

18.00 uur manifestatie Gronau
Bahnhof Gronau

naar de TSJERNOBYL-HERDENKING
van de "Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen" in Gronau

Na de ramp bij Tsjernobyl, nu 16 jaar geleden, besloot de Nederlandse regering geen nieuwe
kerncentrales meer te bouwen en de bestaande (Dodewaard en Borssele) te sluiten. Daarmee lijkt het
nucleaire avontuur voorNederland ten einde. Maar niets is minderwaar.
Via de Urenco-fabriek in Ahnelo vervaardigt en exporteert Nederland de grondstoffen van kerncentrales
elders en vervolgens wordt even vrolijk elders met kernenergie opgewekte elektriciteit geYmporteerd. De
Urenco-fabrieken in Almelo en Gronau staan garant voor 10010 van de totale wereldbehoefte aan verrijkt
uranium en samen met bedrijven als Stork en NCLR worden steeds betere verrijkingsfabrieken
ontwikkeld en gebouwd.
Datzelfde consortium (Stork is aandeelhouder - via DCN - van Urenco en deze zijn op hun beurt weer
aandeelhouder van het NCLR) wordt nu ook genoemd bij de ontwikkeling van de Joint StrikeFighter. En
dat terwijl de Universiteit Twente destijds bij de oprichting van het NCLR eiste dat het centrum niet bij
militaire projecten betrokken zou worden.

Nederlands Euregionaai Nucleair Overleg (NENO)
Postbus 685, 7550 AR Hengelo e-mail: nenoeontact@hotmail.com
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