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Kwartaalblad van het Nederlands Euregionaai Nucleair Overleg (NENO)

Anti-kernenergiegroepen in Oost
Nederland waren altijd nog in beweging

De buit leek zo'n tien jaar geleden binnengehaald te zijn: er zouden geen nieuwe
kerncentrales meer bij komen in Nederland, Dodewaardsloot eind vorigeeeuw de poorten en
Borssele zou uiterlijk in 2004 volgen. De mensen die in de brede anti-kernenergiebeweging
actief waren konden zich met andere dingen gaan bezighouden. De harde kern bleef actie
voerentegen een aantal restanten:Petten, transporten naar opwerkingsfabrieken, e.d.
Ook in de Nederlandse Euregio bleven een aantal groepen zich bezighouden met de restanten
van kernenergie. In de hele discussie was Urenco (waar 15% van de totale wereldbehoefte
aan verrijkt uranium wordt geproduceerdl) buiten schot gebleven en vlak over de grens lag
niet alleen het kerncentralecomplex in Lingen maar in Ahaus ook één van de twee centrale
"tijdelijke" opslaghallen voor Duits kernafval. Vijf jaar geleden, aan de vooravond van een
groot afvaltransport naar Ahaus, richtten deze groepen het Nederlands EuregionaaI Nucleair
Overleg op. Eén van de weinige regionale anti-kernenergie-verbanden die er in Nederland
nog bestaan. En we zullen elkaar de komende tijd hard nodig hebben nu we een regering
hebben die kernenergie een warm hart toedraagt. Meer hierover in dit NENoNJeuws.
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Kernenergie: onnodig, gevaarlijk,
onverantwoordelijk en duur

de mogelijkheid van een
terroristische aanslag. Na de
elfde september heeft men in
Amerika ook kerncentrales
proberen te bewaken. Maar
een aanslag is moeilijk te
voorkomen. Vanaf een flinke
afstand, bijvoorbeeld vanaf
de openbare weg of vanaf de
rivier, kan al relatief gemak
kelijk, vanaf de schouder of
een (vracht)auto een raket of
anti tankwapen worden
afgevuurd op de koepel van
een kerncentrale. Hier is voor
kwaadwilligen in het illegale
circuit wel aan te komen. Een
groot deel van Nederland zou
hiermee voorgoed, in elk
geval de eerste 30.000 jaar,
onbewoonbaar worden. Wil
len we echt met dergelijke
risico's leven?

Terroristen zouden ook
radioactief materiaal kunnen
stelen om het danook ergens
voor een aanslag te gebruiken
door het in het leefinilieu of
bijvoorbeeld drinkwater te
verspreiden.

Bewakingsmaatschappij

Kerncentrales en het bijbeho
rende gevaarlijke afval ma
ken het nodig dat er veel
bewaking is. De politie heeft
veel werk aan demonstraties
omdat kernenergie zo'n
maatschappelijk omstreden
techniek is. Inlichtingendien-

Risieo van terrorisme

Mgezien van het nog steeds
onopgeloste vraagstuk van de
veilige (eind)opslag van
zwaar radioactief afval is er

We hoeven niet steeds aan
Tsjernobyl te herinneren.
waar een groot gebied nog
voor duizenden jaren onbe
woonbaar zal zijn, en 'aan de
grote menselijke ellende én
de enorme economische
ramp die dit voor de
Oekraïne heeft betekend.
Nee, er zijn voldoende
andere overtuigende argu
menten aan te voeren tegen
dit slechte idee.

Met de verkiezingen achter de rug ontpopt zich de LPF als een uitgesproken anti-milieu partij
en als een pro-kernenergiepartij. Omdat ze in verkiezingstijd het thema vrijwel (bewust?)
heeft verzwegen pleegt ze kiezersbedrog aan een groot deel van de LPF kiezers die het
daarmee niet eens zullen zijn. Men wil niet alleen Borssele openhouden, maar zelfs een
kerncentrale erbij! Wie wil die trouwens naast de deur? Hoeveel ME moet je weer op de been
brengen om dat door te drukken?

door Harrie Brons Duizenden incidenten zijn er
geweest en zijn er nog steeds.
Soms kwam er ook echt
straling vrij in de omgeving
enlof bestond er groot gevaar
daarvoor, wat dan vaak nog
maarnet goed ging.

In Frankrijk hoor je
nauwelijks over storingen.
Wie gelooft dat de Fransen
het allemaal technisch veel
beter voor elkaar hebben is
toch wel erg naïef. In
Frankrijk zijn er al diverse
ernstige storingen geweest
zoals in 2000 en 2001 nog in
Cattenom aan de Moezel,
niet ver van de Duitse en
Luxemburgse grens. Boven
dien lijden de centrales daar
behoorlijk aan veroudering
en wordt het onderhoud
steeds duurder. Aan de kust,
in La Hague wordt ook
behoorlijk gemorst. Er wordt
zelfs radioactief materiaal in
zee geloosd.

Aan de opwerking van
kernbrandstof met een snelle
kweekreactor, de 'Super
Phenix' heeft men zich
teclmisch écht vertild en de
peperdure zaak is stopgezet.

Onveiligheid

Recent was er in Duitsland
veel te doen over de
zoveelste storing in een
kerncentrale, deze keer in de
centrale Brunsbüttel bij
Hamburg. Er was een
knalgasexplosie geweest in
het koelsysteem. In Hessen
en andere centrales in
Duitsland zijn de afgelopen
jaren veel, ook ernstige,
storingen geweest, die naar
pas veel later bekend
geworden is, niet meteen
werden gemeld en die men
'onder de pet' wilde houden.
De techniek heeft men
kennelijk nog steeds niet
onder controle. Door de
sterke straling bijvoorbeeld,
worden de materialen, zoals
de metalen koelbuizen bros
en breekbaar en er treden
scheurtjes op.
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dan minder stroom uit het
buitenland hoeven te
importeren.

Dit kan met de zgn. warmt...
krachtkoppelingen, waarmee
veel stroom decentraal en
dicht bij de verbruiker kan
worden opgewekt. Er zijn al
diverse types WK-apparaten
waarmee per huis of huizen
blok de benodigde stroom en
warmte tegelijk kan worden
opgewekt. Warmtepompen
kunnen ook een helangrijke
energiebesparing leveren
bijvoorbeeld bij koeling. Ook
het technische onderwijs
moet er veel meer aandacht
aan besteden. Er is namelijk
een kennisachterstand bij
veel praktiscbe technici op
energietechnisch gebied.

sten maken extra werkuren
met extra mensen om
actiegroepen in de gaten te
houden. AI met al levert dat
ook erg veel maatschappe
lijke kosten op. die de
belastingbetaler uiteindelijk
moet ophoesten maar die niet
in de kosten van atoom
stroom worden verrekend!
Bovendien kan de politie
zich dan niet met andere
belangrijke dingen bezig
houden. Wat voor soort
bewakingsmaatschappij krijg
je dan wel niet? Met
windmolens bijvoorbeeld beb
je al dat soort zorgen niet!

Kernwapens

Het voorval bij UCN in
Almelo met de Pakistaan
Kalm, die daar werkte en die
atoomgeheimen stal t.b.v. het
Pakistaanse kernwapenpro
gramma zodat Pakistan nu

ook kernwapens heeft,
illustreert duidelijk hoe
kernenergie bijdraagt tot
verdere verspreiding van
kernwapens en de wereld zo
steeds onveiliger wordt

Niet nodig

Er is nog steeds heel veel
mogelijk op het gebied van
energiebesparing. Er komen
nog steeds meer nieuwe en
verbeterde technische ont
wikkelingen. De technische
vakpers staat er hol van. Die
zouden meer gestimuleerd
moeten worden. Dat hoeft
helemaal niet duur te zijn
want investeringen op dit
gebied verdienen zichzelf
terug. Meer decentrale op
wekking kan gemakkelijk
een of meer grote landelijke
centrales, en dus ook nieuwe
kerncentrales, overhodig ma
ken. Bovendien zouden we

Duur

Kerncentrales zijn niet alleen
bij de houw, als ze in bedrijf
zijn en qua onderhoud duur,
maar ook later, als ze aan bet
eind van hun levensduur
uiteindelijk beel omslachtig
en voorzichtig weer moeten
worden afgebroken. Boven
dien blijven er dan boog
radioactieve bouwmaterialen
over die veilig weer ergens
moeten worden opgeborgen.
Allemaal erg duur en on
ecooomisch.

Die hoge kosten en pro
blemen worden nu zomaar
naar de volgende generaties
doorgeschoven. Dat is toch
onverantwoordelijk en vol
gende generaties zullen des
duivels zijn op ons. Of kan
ons dat metsschelen?

Veel kosten worden dus niet
niet in de prijs van atoom
stroom verrekend. Veel
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Alternatie!: WinBnolenpar1< In zee

research in binnen- en
buitenland op atoomgebied
bijvoorbeeld is altijd gedaan
in militaire projecten of het
geld kwam ahijd uit andere
onderzoeksbudgetten. Veel
alternatieve en duurzame
energietechnieken echter
moeten zich maar zelfzien te
bewijzen en bebben bet dus
erg moeilijk om tegen de
bestaande technieken die de
markt beheersen op te
boksen.

Kernenergie is met alle kos
ten en risicodekking meege
rekend te duur. Niet voor
niets worden er inde VS nog
steeds geen nieuwe kern
centrales gebouwd ondanks
de positieve houding van de
regering Bush. Dat beeft ook
wel te maken met de ctaim
cultuur daar en verzekerings
problemen voor calamiteiten
die daar het gevolg van zijn.

En in Frankrijk dan? Ook
daar zijn veel kosten niet in
de stroomprijs verrekend.
Men probeert nu daar wel de
nu eenmaal gedane groot
schalige investeringen zoveel
mogelijk rendement te geven
door er nog zoveel mogelijk
stroom mee op te wekken.
Daarom verkoopt men ook
zo gretig stroom aan bet
buitenland. Niet voor niets
beeft Frankrijk zich zo lang
tegen de liberalisering van de
stroommarkt verzet. Als de
EDF, bet Franse staatsbedrijf,
geprivatiseerd wordt zullen
ook de werkelijke kosten
duidelijker worden van de
Franse atoomenergie.

In het voorstadium van de
kernenergie-opwekking is er
ook nog de uraniumverrij
king. Hierbij worden grote

boeveelheden van bet uiterst
giftige uraniumhexafluoride
gebruikt. Hiermee worden
ook veel risicotransporten
kriskras door het land
uitgevoerd. Bij UCN Almelo
is ook te zien hoeveel moeite
men moet doen om het
geheel te bewaken. Het
complex wordt omgeven
door een kilometers lange
'tankgracht' met dubbele
hekken en er zijn overal
bewakingcamera's.

Kernenergie vereist een
bewakingsmaatschappij, een
politiestaat", en dat kost ook
veel geld.

Alternatieven

Bovendien is kernenergie
onnodig. Er zijn voldoende
duurzame ahernatieven.
Zonnepanelen zijn nog welis
waar duur, maar daar kan

verbetering in komen door
grootschalige productie.
Technische onwikkelingen
op dit gebied zijn er volop
net als op het gebied van
biomassa. Van dat laatste kan
ook de landbouw profiteren

Windenergie, op korte ter
mijn de meest veelbelovende
vorm, is sinds kort al zelfs
zonder subsidie rendabel. De
opbrengsten zijn hoger dan
verwacht en kosten vallen
mee. De investeringen ver
dienen zichzelf snel terug.
Energiebedrijven en particu
lieren (ook veel boeren) staan
te trappelen om meer molens
neer te zetten, maar worden
gedwarsboomd door moei
lijke procedures. Er is zelfs al
een tekort aan groene stroom.
Daaruit blijkt de uitdrukke
lijke wens van de afnemer
naar duurzame schone op
wekking van zijn energie.
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Kennisbehoud en werkge
legenheidsargumenten van
kernenergie zijn ook onzin.
Het vergaren van kennis van
duurzame energie-opwekking
is nu belangrijker en is óók
'high-tech'! En het aan het
werk houden van een stelletje
(vergrijsde) kernenergietech
niei en ingenieurs mag geen
doel op zich zijn. De centrale
in Petten is een tijdje dicht
geweest na het veronacht
zamen van de veiligheids
voorschriften. Meteen werd
er moord en brand ge
schreeuwd over bepaalde
isotopen voor medische
toepassingen die er dan niet
meer zouden zijn. Het bleek
achteraf allemaal propaganda
te zijn geweest van de
kemenergielobby (wel erg
gretig overgenomen door de
pers!) want men kon het toch
gewoon zonder problemen
uit een ander land betrekken.

De werkgelegenheid die
duurzamere energie-opwek
king oplevert is ook niet
onbelangrijk. In onze regio is
er bijvoorbeeld in Almelo
een wiekenproducent die aan
de hele wereld levert. In
Enschede is er bijvoorbeeld
het ingenieursbureau Meeal
op het Busines en Science
park (www.mecal.nl) waar
veel voormalige UT-ers wer
ken die veel aan onderzoeks
werk en ontwikkeling van
windenergie doen.

Windenergie kan natuurlijk
ook grootschalig op zee,
maar op land zijn er ook best
veel mogelijkheden. Een
kijkje vlak over de grens,
waar ze inmiddels volop
staan, bijvoorbeeld bij
Schöppingen of richting
Schonebeek, kan al veel

vooroordelen wegnemen dat
het hier niet zou kunnen.
Lawaai? Je moet juist erg
veel moeite doen om ze
überhaupt te horen! Er zijn
ook nieuwe kleinere soorten
molens in ontwikkeling
zonder wieken. Die kunnen
bijvoorbeeld op gebouwen
worden geplaatst, misstaan
ook niet en leveren geen
'zichthinder' (ook subjectief)
op.

Het vogelprobleem van
windmolens wordt door
tegenstanders bewust over
dreven. Bij windmolens wor
den nooit dode vogels gesig
naleerd. Broedvogels hebben
er in het geheel geen last van.
In de buurt van windmolens
doen broedvogels het juis erg
goed. (www.waddenzaa.nlJ
dutchleeomareINED1273.htm)

Het enige probleem vormen
de trekvogels in voorjaar en
herfst. Die hebben echter
meer last van hoogspannings
masten, of sterke lichtbron
nen als vuurtorens, die wel
veel slachtoffers eisen en
daar hoor je dan niemand
over. Je kunt de windmolens,
ook van op afstand, stilzetten
in de weken van de vogel
trek. Je zou zelfs de radar
beelden (die al bestaan)
waarop trekvogelbewegingen
te zien zijn kunnen gebruiken
om waar nodig de molens
even stil te zetten tot de
vogels voorbij zijn. De tech
niek daarvoor is voorhanden
en hoeft niet eerst ontwikkeld
te worden.

Op de Afsluitdijk had men
wellicht bij de situering van
de molens ook corridors open
kunnen laten om de vogeltrek
daar door te leiden. Echt
grootschalige windenergie-

opwekking kan plaats vinden
op zee. Daar wordt al druk
aan gewerkt.

Dus als er een wil is dan zijn
er ook wel creatieve oplos
singen voor duurzame
energie-opwekking en de
bijbehorende problemen te
vinden. Als er maar een
fractie van de vele miljarden
die in totaal voor kern
energieonderzoek zijn uit
gegeven, daar naartoe zou
gaan, zouden we wellicht
allang een volledige dekking
met duurzame energie
hebben bereikt.

Harrie Brons

(een ingekorte versie van dit
artikel is verschenen op de
opiniepagina van de Twent
sche Courant Tubantia)

*Carl Junk: 'Der Atomstaat'

Naast de in de tekst vermelde
websites is aanvullende
informatie te vinden op:

www.antenna.nl/
vanwbl/anwbwindhtm

(site van "verontruste
ANWB-leden")

/www.sfinxx.com/
windvermogennl.htm

(site van het duurzame
energiebedrijf Sfinxx)

www.xJOOOmalquer.de/
unfaelle.html

(site van de Duitse anti
kernenergie-beweging)



6 NENoNleuws Publiciteit en Mobilisatie

Landelijk Platform tegen Kernenergie
Op de Pinksterlanddagen 2001 in Appelscha concludeerden daar aanwezige anti-kernenergie
en anti-kernwapenactivisten dat er de daaraanvoorafgaande jaren wel redelijk wat akties, met
wisselend succes, gevoerd waren, maar dat het een beetje ontbrak aan een strategie en
richtinggeving voor de langere termijn. Waar willen we naar toe en hoe proberen we dat te
bereiken?

Met die vragen in het achter
hoofd ging een voorberei
dingsgroepje aan de slag om
een zogenaamd strategie
weekend te organiseren. Na
dat dit enkele malen uitge
steld was, kwamen in het
eerste weekend van decem
ber dan toch nog zo'n veertig
activisten bij elkaar om te
praten over de anti-nucleaire
strijd, over hoe om te gaan
met repressie en over hoe
breed en fundamenteel je
akties te voeren.

Er werden stevige discussies
gevoerd en hoewel de menin
gen soms behoorlijk uiteen
liepen, werd er toch min of
meer een opzet gemaakt om
in het vervolg in ieder geval
beter samen te werken en
meer op speerpunten gericht
te gaan aktievoeren.

Op het gebied van kem
energie leidde dit weekend
tot de (her)oprichting van
een landelijk overleg: het
Landelijk Platform Tegen
Kernenergie (LPTK) en een
aantal subgroepjes over
thema's als Borsse1e,
atoomstroom en kernafval.
Het LPTK verenigt mensen
die individueel of in
groepjes, zoals het NENO,
actief zijn van Groningen tot
Zeeland. Het is vooral
bedoeld als ad-hocoverleg
over akties en campagnes en
komt in die zin dan ook
onregelmatig bij elkaar.

De thema's die de komende
tijd hoog op de agenda staan
zijn atoomstroom, Borssele
en vervoer van radioactief
materiaal. Bij het eerste
onderwerp gaat het vooral
om een campagne die door
WISE (World Information
Service on Energy) getrok
ken wordt en die zich richt
op Essent. Essent is gekozen
omdat het bedrijf zowel
atoomstroom importeert
vanuit het buitenland als
voor de helft eigenaar van de
kerncentrale Borssele is.

Gemeenten en Essent

WISE heeft afgelopen juni
alle Nederlandse gemeenten
aangeschreven met het ver
zoek bij Essent weg te gaan
of Essent niet als toekomstig
stroomleverancier te kiezen.
Ze zoeken hiervoor nadruk
kelijk aansluiting bij lokale
groepen, die in hun eigen
gemeente daadwerkelijk iets
van de grond kunnen krijgen
als vervolg op deze brief. In
een tiental plaatsen is dit
reeds het geval, maar dit
zouden er natuurlijk nog veel
meer moeten worden. In het
najaar organiseert WISE een
tour langs verschillende
gemeenten, waar ze dan een
paar dagen neerstrijkt om
samen met een lokale groep
een aantal activiteiten te
organiseren: kleine acties,
mediawerk, debatten met de
gemeente etcetera.

Mocht je dit lezen en in je
eigen gemeente ook aan de
slag willen gaan, neem dan
contact op met WISE (kijk
voor het adres onderaan dit
stuk) ofkijk eerst eens op de
campagnewebsite
(www.neebedankt.nl).

Voor wat betreft Borssele zal
het bekend zijn dat het
nieuwe kabinet er voor
stander van is de kern
centrale langer open te
houden. De rechtszaak van
de staat tegen EPZ over de
vervroegde sluting wacht
ondertussen nog steeds op
een al vele keren uitgestelde
uitspraak van de rechtbank in
Den Bosch, maar gezien de
houding van het nieuwe
kabinet is het niet onwaar
schijnlijk dat de zaak hele
maal ingetrokken wordt.

De verwachting is dat het
debat over Borssele op korte
termijn in de Tweede Kamer
gevoerd zal gaan worden.
Wat de geplande sluitings
datum ook mocht gaan
worden, vast staat in ieder
geval dat het wat ons betreft
vandaag nog zou moeten
zijn. Akties zullen dan ook
niet uitblijven.

Akties rond het derde thema,
vervoer van radioaktief
materiaal, hebben zich de
laatste jaren vooral gecon
centreerd op de kernafval
transporten van de centrales
in Dodewaard en Borssele
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naar de opwerkingsfabrieken
in respectievelijk Sellafield
en La Hague, Er werden een
aantal blokkade-akties ge
voerd door Greenpeace,
GroenFront! en Onkruit
Vergaat Niet! Een aantal
keren waren deze succesvol
en wisten het transport
daadwerkelijk enige tijd op
te houden, andere keren ging
het minder goed. Het blijft
moeilijk ongezien op precies
het juiste moment met
voldoende mensen op te
duiken om een rijdend
transport te stoppen, waarvan
je pas een paar dagen
vantevoren weet dat het gaat
rijden.

LPTK in de (Eu)regio?

Hoewel een aantal bij NENO
betrokken mensen wel
hebben deelgenomen aan de
meeste van deze blokkade
akties, vinden deze natuurlijk
plaats op plekken die een
behoorlijk eind van het Eu
regio-gebied afliggen. Moge
lijk kan vanuit NENO in het
Landelijk Platform inge
bracht worden dat ook in de
Euregio met grote frequentie

(een aantal keren per week)
transporten van radioactief
materiaal plaatsvinden van
en naar de Urenco-verrij
kingsfabrieken in Almelo en
Gronau. Het zou goed zijn
ook aan deze transporten
vanuit heel Nederland eens
wat meer aandacht te be
steden, zeker omdat deze
plaatsvinden aan het begin
van de nucleaire keten, in
tegenstelling tot de afval
transporten. Het moet duide
lijk zijn dat we de nucleaire
keten zo vroeg mogelijk
moeten stoppen, omdat elke
verdere stap weer meer
gevaar oplevert.

Er is kortom de komende tijd
helaas weer voldoende te
doen in de strijd tegen
kernenergie. Met het nieuwe
kabinet zal het er ook voor
wat betreft kernenergie niet
beter op worden. Het is aan
ons het tij te keren en een
daadwerkelijke comeback
van kernenergie tegen te
gaan. Daarvoor zijn, zoals
altijd, veel mensen nodig.
Daarom hierbij nog maar
eens de dringende oproep je
betrokkenheid niet op te

Gorleben

laten houden bij het lezen
van dit blad, maar je waar
mogelijk ook daadwerkelijk
aan te sluiten bij akties en
campagnes. Er is werk aan
de winkel!

Verdere informatie

Verdere informatie: Kijk
voor informatie over de
atoomstroom-campagne van
WISE en bijbehorend
campagnemateriaal op de
website www.neebedank:t.n1.
WISE is verder te bereiken
via Postbus 59636, 1040 LC
Amsterdam, via de telefoon
(020-6126368) en via e-mail
(wiseamster@antenna.n1).

Het Landelijk Platform
Tegen Kernenergie heeft ook
een maillijst, voor het uit
wisselen van nieuws, af
spreken van vergaderingen,
bespreken van openlijke
akties etcetera. Wie geïnte
resseerd is om ook van deze
maillijst lid te worden kan
een mailtje sturen naar
akbstrategie@hetnet.n1 met
daarin het verzoek opge
nomen te worden.

In november rijden er weer transporten met hoogradioaktief kernafval van de
opwerkingsfabriek in La Hague naar Gorleben. Alle politieverioven zijn ingetrokken in de
kalenderweken 44 tot en met 46, wat er op wijst dat het transport van 12 Castoren ergens in
die weken zal plaatsvinden. Het laatste transport naar Godeben vond plaats in november
2001. Daartegen was toen wederom veel verzet op de been. Dat zal deze keer niet anders
zijn. In de toekomst staat in ieder geval in de planning dat er in de periode tot 2011 nog 151
Castoren vanuit La Hague en Sellafield naar Gorleben vervoerd moeten worden.

Hoogstwaarschijnlijk zullen ook vanuit Nederland anti-kernenergieactivisten in november
afreizen richting Gorleben, om deel te nemen aan de akties. Meer informatie hierover volgt
dan nog.

Het aktuele nieuws over de transporten naar Gorleben is te vinden op internet
(www.onewoddweb.de/castor/bi-ticker.html).
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Informatiemarkt
in Enschede

Op woensdag 14 augustus
as. heeft NENO weer een
informatiestand. 's Middags
tussen 13.00 en 17.00 uur
zullen allerlei politieke,
culturele en maatschappelijke
organisaties uit Enschede en
omgeving zich presenteren
aan aankomende studenten
waarbij de ervaring leert dat
ook anderen graag nog eens
heenlopen over de markt van
wat Enschede allemaal aan
dit soort organisaties te
bieden heeft. Voor NENO is
dit dus een niet-onbelangrijke
gelegenheid om ruchtbaar
heid te geven zijn bestaan en
zijn activiteiten.

Omdat we een vrij grote
kraam hebben zoeken we
nog mensen om ons bij het
informatiewerk te helpen!!!

Tijdens de informatiemarkt
zal besloten worden of er
voldoende belangstelling lijkt
te zijn voor een traditionele

Introductiefietstocht
op zondag 18 augustus naar
de Sonntagsspaziergang in
Ahaus. Als deze fietstocht
doorgaat begint ze om 12.30
uur vanaf het NS-station in
Enschede.

Training en Directe Actie

VOORAANKONDIGING

Uranium-Actiedagen
1-15 september 2002

In de aanloop op de Duitse Bondsdagverkiezingen van 22
september a.s, organiseren verschillende anti-kernenergie-,
anti-globaliserings- en vredesgroepen van 1 tot 15 september
een reeks "Uranium-Actiedagen" door heel Duitsland. Begin
en eindpunt van deze reeks liggen in de EUREGIO: Gronau en
Ahaus.

Op zich is dat niet zo verwonderlijk. In Duitsland (en dat
geldt overigens ook voor Nederland) begint de uranium
cyclus bij de verrijking en dat gebeurt bij Urenco in Gronau
(in de Nederlandse situatie bij Urenco Almelo) en eindigt het
bij de "tijdelijke" opslag van kernafval in Ahaus (of
Gorleben; in de Nederlandse situatie bij de COVRA in Bors
sele). Met recht vormen Gronau en Ahaus dus het begin- en
eindpunt van de Uranium-Actiedagen op 1 en 15 september.

Meer informatie hierover staat in het septembernummer van
NENONleuws dat half augustus al verstuurd zal worden.

FIETSTOCHTEN
Het Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg organiseert
daarom weer twee fietstochten naar deze demonstraties. Nog
steeds geldt immers ''Straling stopt niet aan de grens!"

1 september 2002 vertrekken we om 12.00 uur vanaf het
NS-station Enschede naar Urenco Gronau (10 km), waar de
demonstratie om 13.00 uur begint.

15 september 2002 vertrekken we om 12.30 uur vanaf het
NS-station Enschede naar de Brennelementzwisschenlager
Ahaus (20 km), waarde demonstratie om 14.00 uur begint.

TREINEN
Sinds het najaar van 2001 is het ook mogelijk om vanuit Nederland via Enschede per trein
naar Gronau en Ahaus te reizen. Voor een enkeling is dit misschien een aantrekkelijk
alternatief voor een fietstocht van lOof20 km. Houd in Gronau of in Ahaus echter rekening
met een wandeling van 30 à 45 minuten naar Urenco of naar de opslaghal. Voor alle
bovengenoemde fietstochten is de trein van 12.01 uur van Enschede naar Dortmund het meest
geschikt. Deze trein komt om 12.12uur in Gronau aan en om 12.39uur in Ahaus. Op zondag
gaat deze trein eens in de twee uur en de laatste trein vertrekt in Ahaus vrij vroeg in de avond.

Naar Gronau zijn er meer mogelijkheden omdat de trein van Enschede naar Münster ook in
Gronau stopt. Deze trein vertrekt op zondag tussen 8.31 en 23.31 uur elk uur vanafEnschede.
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