REDAX tONEEL
Alweer een nieuwe nieuwsbrief met diskus, axies en een bijlage
met bedrijven en instellingen werkzaam in de kernenergie. Deze
lijst graag d.m.v. kopielren verspreiden.
De zomertijd is weer voorbij, toch kunnen allerlei oproepen,
vergaderdata, diskussie:stukken, verslagen van axies etc., etc.
nog steeds worden opgestuurd naar de Sweerts de Landaastraat 73
in Arnhem, alwaar het reda.rlekollektief elke maand gretig van
een en ander een volgende nieuwsbrief brouwt.
Denk ook even aan de gewijzigde naam van ons gironummer, deze
staat op het voorblad (het gironum:uer blijft, voor alle duidelijkheid,hetzelfde).
Het landelijk sekretariaat (rots in de branding?) is wederom
dinsdags-en vrijdagsmiddags te bereiken van 2 tot 5 uur in het
Katshuis, telefoon 085-514957·
Doei.

--·--------------~-----------------------------------------------------1

DATA

-

8 oktober
II oktober

-regio-Oost vergadering in het Katshuis, Sw. de
-landelij'k overleg Stop Borssele

Iflfi.Urt9

?"

aanvangi2 uur in de Instee Zuidsingel 45, Amersfoort
12 oktober

-12 oktober Manifest; mani.f estatle en demo tegen
de onderdrukking van indianen in Amerika.
aanvang 14.00 uur in Vrankrijk Spuistraat 216 in Amsterdam
-vergadering blokkade VS basis Havelterberg
in Salvador Thorbeckegracht 63 in Zwolle
aanvang 20.00 uur.
-vergadering UCN-procesgroep, Da Costakade
14.00 uur.

24 oktober

8

november

158

in Amsterdam, om

-vegadering landelijk sekretariaat, Katahuis Sw. de Landasstr.
73om2 uur 's middags.
-vergadering Landelijk Platform Tegen Kernenergie; plaats,
adres en tijd worden in de volgende nieuwsbrief bekend
gemaakt.
-landelijk owrleg basisgroepen in Wageningen. Adres en tijd
staan in de volgende nieuwsbrief.

2

DISKUSSIE
In pricipe pricipieel geweldloos
Geweldloos. In pricipe geweldloos. Principieel geweldloos ••••
Termen, die door de ruimte vlogen tijdens het l.o. van 6 september.
Aan de orde was de tekst van de folder voor de blokkade van Borssele
op 24-26 april volgend jaar. Termen, die voor ieder weer andere
betekenissen hebben. Die voor ieder van ons met verschillende
ervaringen. emoties verbonden zijn. Daarbij komt onze neiging om
mensen die bepaalde woorden gebruiken direkt te •plaatsen' • Moeilijk,
zo niet onmogelijk om tijdens een vergadering in een beperkte tijd met
een grote groep mensen duideliJkheid te krijgen. laat staan op 1 lijn
te komen.
Tijdens een individueel gesprek in de pauze, wel:'d het mij duidelijk
dat er een ding in ieder geval aan de discussie ontbrak: völdoende
konkretisering van de termen. Voor de 1 betekent 'geweldloosheid • niet
beginnen met &laan of trappen, voor de ander ook niet terugslaan als
je een mep krijgt. En wat betekent 'in principe'? Achteraf besef ik
dat ik zelf ook niet erg aan verduidelijking heb bijgedragen. Ik zal
proberen mijn gedachte over geweldloosheid hier een beetje duidelijk
te maken en m'n motieven aan te geven voor de keuzes die ik daarin
maak of (zou) wil(len} maken.
Het probleem met woorden als 'geweld' en 'geweldloosheid' is
allereerst dat je het nooit in absolute zin kunt gebruiken. Absoluut
gezien kun je nooit 100% geweldloos leven. Alleen al door te lopen
vertrap je levend gras. Je kunt proberen dat probleem te omzeilen door
voetpaden van tegels aan te leggen (er van uitgaande dat steen dood
materiaal is). maar dat is in feite een vorm van struktureel geweld;
het gras krijgt daardoor geen kans meer om te groeien. Dit voorbeeldje
geeft wel de absurditeit aan van discussies over geweldloosheid in al
te absolute bewoordingen. Geweld is een onvermijdelijk onderdeel van
het menselijk leven. De vraag is alleen in welke mate we in staat zijn
af te zien van geweld. Geweldloosheid is een relatief begrip.
Relauief geweldloze aktie
neze relativiteit geldt evengoed als je praat over 'geweldloze aktie'.
Die uitdrukking wordt in het algemeen gebruikt voor aktievormen
waarbij geen lichamelijk geweld tegen mensen wordt gebruikt. Zo wordt
een blokkade veelal als 'geweldloos aktiemiddel' bestempeld. Ik vind
dat dit inderdaad een geweldloze vorm is, in die zin dat er geen
fysiek geweld gepleegd wordt. Fysiek geweld betekend voor mij het
bewust toebrengen van lichamelijke pijn en/of schade aan iemand die
daar niet mee akkoord gaat. Een blokkade brengt andere mensen echter
wel in een dwangpositie, een vorm van geestelijk geweld. Onder fysieke
dwang versta ik dan 't bewust lichamelijk belemmeren of in een door
jou gewenste positie brengen. Het ergste hiervan is de geestelijke
frustratie die dit bij de gedwongene oplevert; vandaar dat ik dit als
vorm van psychies geweld zie (naast andere vormen zoals verbale:
beledigingen e.d.). Geestelijk geweld duidt dan op de aantasting van
gevoelens en eigenwaarde en het belemmeren van
ontplooingsmogelijkheden van mensen. Zoals ik ook het wegslepenidragen door politieagenten niet als fysiek geweld, maar als
lichamelijke dwang, als geestelijk geweld ervaar. Vervelend wordt het
als de relativiteit zo benadrukt wordt dat ieder onderscheid
weggerelativeerd wordt. Diskussies over de grenzen aan aktievoeren

I
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worden nogal eens doodgeslagen door loze opmerkingen al 'Ja maar, er
zijn ook mensen die een blokkade gewelddadig vinden'. Op zich klopt
dit wel, maar als bijdrage aan de diskussie is dit weinig zinvol als
er niemand aanwezig is die deze opvatting huldigt. Laten we gewoon ons
zelf blijven.
Verwarrend is vaak in diskussies dat opmerkingen over het al of niet
geweldloze karakter van aktievormen worden afgewisseld met uitspraken
over de manier waarop de aktie wordt gevoerd. Dit zijn twee
verschillende dingen, hoewel ze wel met elkaar samenhangen. De keuze
van een aktievorm bepaal je (vooral) met het oog op het geweld/onrecht
dat je wilt bestrijden. Blokkades tegenover militair gewelQ. aijn dan
zeer gewelQ.loos. Bij een blokkade van de voordeur van mijn buurman
omdat hij racistiese uitlatingen doet, zijn de verhoudingen ver zoek,
denk ik.
Binnen een aktie sta je echter ook tegenover konkrete mensen. Voor mij
betekent geweldloos aktievoeren ook dat je probeert je tijdens de
konfrontatie met zoveel mogelijk respect voor die ander te gedragen.
Hoe smerig je zijn/haar opvattingen en gedrag ook vindt. Maar ook op
dit nivo van intermenselijk kontakt is geweldloosheid relatief. Een
agent uitkafferen als je een klap van hem/haar hebt gekregen, is in
verhouding geweldloos (hoewel dit oordeel ook heinvloed wordt door de
vraag in hoeverre diens funktie haar/hem tot die klap dwong en of
hij/zij juist 't boekje te buiten ging). De vraag is in hoeverre zo'n
scheldkanonnade 'n takties slimme reaktie is, laat ik hier even buiten
beschouwing. Mijn keuze voor aktie zonder lichamelijk geweld tegen
mensen is in eerste instantie een principiele keuze die veel te maken
heeft met het feit dat ik zelf lichamelijk geweld bedreigender ervaar
dan (de meeste) vormen van struktureel of geestelijk geweld. Dit is
sterk bepaald door de kultuur waarin we leven; ook onze westerse
wereld kent (vrij kleine) subculturen waarin dit anders ligt. Ik heb
de indruk dat de beleving in de huidige samenleving de meest gangbare
is. Daarom ga ik er van uit dat fysiek geweld in het algemeen erger is
dan dan de andere vormen van geweld.
geweldloze strijd tegen geweld
Daar komt bij dat ik absoluut niet geloof dat je geweld in de
samenleving {op langere termijn bezien) effektief met geweld kunt
bestrijden. Op dat principe van 'geweld tegen geweld' zijn ZO\!Iel de
militaire 'defensie' als politie en justitie gebaseerd. Dat werkt
niet. "Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg". Dat geldt zowel in
het groot als in het klein, tussen mensen onderling. Mede omdat geweld
op verschillende nivo's verband met elkaar houdt: veel struktureel
geweld komt voort uit angst voor lichamelijk of psychies geweld op
persoonlijk nivo. Mijn stvijd is dus niet alleen een strijd tegen
militarisme, maar ook een gevecht tegen dat geloof in geweld, op alle
nivo's.
Voor mijn houding als aktivist betekent dit dat ik akties wil voeren
zonder zelf geweld te gebruiken, zeker geen fysiek geweld. Liefst ook
geen geestelijk geweld op intermenselijk nivo. Hoewel ik nogal angstig
en voorzichtig van aard ben, wil ik konfrontaties aangaan, omdat die
nodig zijn voor maatschappelijke en persoonlijke verandering. Ook als
ik daarbij de .kans loop met lichamelijk geweld gekonfronteerd te
worden, wil ik die botsing van mijn kant geweldloos voeren.
Persoonlijke risiko's nemen dus zonder (dezelfde of grotere} risiko's
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bij de tegenstander te willen veroorzaken. Ik wil (leren te} kiezen
voor de rol van 'underdog', althans op ,het vlak van fysieke
krachtmeting. ·nat is voor mij de kern die geweldloze strijd haar
maatschappelijke en geestelijke kracht kan geven. Het aangaan van
dergelijke ongelijkwaardige botsingen kan ik moeilijk in mijn eentje;
daarvoor heb ik ook steun van anderen nodig. Ik hoop daarom dat ook in
de basisgroepenbeweging meer mensen zich hierin herkennen.
Anti-autoritaire strijd
Mijn afkeer van geweld houdt verband met het autoritaire,
onde•ocratiese karakter van·geweld. Geweld gebruik je als je de ander
niet weet-te overtuigën. En je die ander dan maar jou wil wilt
opleggen. Terwijl het niet ·kunnen overtuigen van de ánder terug te
voeren kan zijn op het teveel willen overtuigen, met andere woorden
het onvoldoende zelf openstaan om· overtuigd te worden, dus onwil om
een serieus geilijkwaardig gesprek aan te gaan. Moeilijk maar niet
onmogelijk is het een macht als de atoomlobby scherP te bestrijden en
tegelijk de mensen· die in.de lobby fUnktioneren als gelijkwaardige
gesprekspartner te behandelen. Niet.willen praten met de tegenstander
kan soms een goedt;ll taktiese zet zijn, als normale houding in· akties
vind· ik het slecht.
Dit punt van het autoritaire karakter is voor aktiestrategie van een
radikaie beweging enorm belangrijk. We strijden tegen
machtskónsentraties in onze samenleving ('Den Haag', 'De atoomlobby',
'de 200 van Mertens', 'de indust~iele families' van Joost van
Steenis') •. -We moeten oppassen vOcir aktievormen· die ons zelf als
aktiebeweging (ook hier weer: relatief) veel macht opleveren. Ik wil
blijven kiezen voor aktievormen die, willen ze 'effektief' zijn (weer
zo'n term!), afhankelijk zijn van de deelname van veel mensen. Akties
met kleinere aantallen mensen moeten dan ook vooral gericht zijn· ·op
(kort gezegd) 'onthullea', of "wakker houden' en 'mobiliseren'·.
Met name ·voor- ·de discussie over akt:i:es tegen bedrijven die met
Woensdrecht en/of atoomenergie te maken hebben, roept dit uitgangspunt
een belangrijke vraag op. Wil je met je akties een publieke diskussie
losmaken over de maatschappelijk aanvaardbaarheid-van het beleid·van
de onderneming, en daarmee brede maatschappelijke druk op het bedrijf
proberen op te roepen. misschien zelfs in de vorm van werknemersakties
of boycots? Of wil je met je akties (ook) direkt zodanig schade
toebrengen aan het bedrijf, dat de direktie op grond van een ·
ekonomiese afweging.haar beleid zou veranderen? (allebei zeer
pretentieus, maar je moet je zelf toch een doel stellen) Ik moet
zeggen dat dit laatste. hoewel dit op korte termijn bij een enkel
bedrijf misschien het meest haalbaar lijkt, mij het minst zou
bevredigen. De macht van een paar honderd atoomliefhebbers,
grootindustrielen en topmilitairen vervangen door de macht van een
paar honderd aktievoerders 'van de basis' lijkt op het eerste gezicht
wel aardig maar is mij toch te schamel. Ik werk dan wat liever wat
langer aan een fundamentele aanpak van veranderingen.
Hopelijk kunnen jullie wat met deze gedachten. Ik heb niet het idee
dat. ik met dit stuk alle vragen rond 'geweld-geweldloosheid'' voldoende
aan de orde heb laten komen. Het zijn niet meer dan een aantal voor
mij belangrijke overwegingen. Reekties zijn dan áok zeer welkom.
Han (steenwijk)
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KERNENERGIE

Gebrek aan lef kun je de energielobby niet verwijten. Onder aanvoering
van oud bekende van Agt werd,. met de kernreaktor in T jernobiel nog niet
eens afgekoeld, 9 sept. j.l. een energiebeurs gehouden,. waar de Atoombedrijven volop de gelegenheid kregen om hun "sterke" kanten te tonen.
Een in blauw uniform gehuld welkomingscommitee trad ons, de argeloze
beur-bezoekers, tegemoed, keek in onze tassen en deelde tot onze verbazing mede dat er mensen waren iets die tegen de beurs hadden!
Doorgedrongen in het hol van de leeuw voor twintig gulden de man werd
echter niet het geld, dach wel de moeite beloond. Lopend over een
labyrint van zacht tapijt dwarrelden de met goud bedrukte folders
IDI!t uitvoerige informatie ons tegemoed. We ontdekten zelfs nog
enige stralende firma~s die we niet kenden.
Inmiddels vroegen wij ons af of er behalve kernenergie nog andere energiebramen mogelijk zoud.en zijn. Vreemd genoeg kwamen deze nauwelijks
aan bod. Helaas, mede tegenstanders,. grootschalige energieopwekking kan
neg slechts met kernenergie. De BNFL <Brittish Nuclear Fuels) was wel de
klapper. Getoond werd hoe uranium gedolven. werd in landen als de USA
<remember deportatie van Navajo"s) en Zuid Afrika, waarna het in
Springfield verwerkt wordt tot UF6 en vervolgens via een super-veilig
transport verdeeld wordt over de drie Urenco-fabrieken in Engeland,
Nederland <Almelo> en Duitsland. Uit navraag bij de UCN bleek dat men
zich aldaar ébsoluut niet weet te herrinneren waar de grondstof vanda.-n
komt.
Dit en nog veel meer kun je nalezen in het antiekernenergie archief in
Ede "aar de folders na bestudering naar toe zullen gaan.
Notea Over twee Jaar is er weer zc"n beurs gepland,. even noteren, want
we zijn bang dat niet aUe aanwezige standhouders, aangemoedigd door
onze overredingkracht ontslag hebben genomen en nog een ekstra duwtje in
de rug nodig zullen.

12 OKTOBER MANIFEST
Op 24 augustus 1986, hebben in Nederland verblijvende Indianen
het initiatief genomen tot de oprichting van de 1
ACTIE GROEP~ 12 october MANIFEST··
Als nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaans
continent stellen wij ons ten doel•
Het onrecht waarmee Indiaanse Volken, sinds 12 october 1492,
worden geconfronteerd en nog steeds,aan de kaak te stellen.
Hierbij nodigen wij u uit op 12 october 1986.
Ons programma ziet er als vogt uits
Rouwmars van 14.00 uur - I6.oo uur.
Manifestatie van I6.00 uur - 22.00 uur.
In ~ebouw Vrankrijk
Spu1straat 216 te Amsterdam.
Het entree bedraagt [.2,50.
Voor

nad~re

informatiea

.I

Rudecindo Quinchavil /tel 020- 966536
(voorzitter)

Els Wolff jo,:o
(coördinatrice)

- 938625 (Jacques de Kort)
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AKTIE
OPROEP!!
20 september 1986
Beste mensen,
Een aantal mensen uit de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme zijn al enige tijd bezig om het 1-jarig ~ubileum yan
het ongeluk in Tsjernobyl niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan.
Er is besloten om ons op de kerncentrale in Borssele te

riohte~

De plannen die er au leYen aijn onder andere een aktie-drie.
daagse op vrijdag 2~, zaterdag 25 en zondag 26 april 1987; vri3dags de opbouw van bet tentenkamp en cultureel prograauu, zaterdags vanaf a.oo uur blokkade van de toegangspoorten van de een•
trale en op zondags na afloop van de blokkade (12.00 11ur) een
grote manifestatie/demonstratie.
Met dit, nog summiere plan is steun gezocht bij het Zeeuws Platform en het Landelijk Platform tegen Kernenergie. Heide groepen
hebben het basisplan,be&proken en bun medewerking toegezeSd.
Omdat ons nog ruim een half jaar rest, kan er nog van alles
aan het plan aangevuld en/of veranderd worden. Toch willen we
daar niet te lang meer mee wachten.
Daarom nodigen we jullie uit om over de .Sorssele-Dichtl-axie
mee te komen praten op:
:tATERDAG

11 OKTO.B.BR 1986

om 12 uur in DE INS'I'EE
~UIDSINGEL 45 AMERSFOORT
Als jullie niet kunnen, maar wel zouden willen komen, ot in elk
geval op de hoogte gehouden willen worden van de vo-rderingen,
bel of schrijf dan naar het Landelijk Secretariaat van de Basisgroe-pen:
Dinsdag & vrijdag van 14-1? uur; 085 - 514957
Sweers De Landastraàt 73 in Arnhem
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AKTI.E

blokkade
VS-basis Navelterberg
Sinds 1 november va·n het vorig jaar wordt iedere 1e
maandag van de maand de lucbtmachtbasis bij .woensdrecht geblokkeerd uit protest tegen de dreigende
plaatsing van 48 kruisvluchtwapens in ons land. De
vrije toegan·g van·· böuw- en toeleveringsbedrijven wordt
dan verspert om duidelijk te maken dat werken voor
"Woensdrecht" 'n vies zaakje is.
't Is zaak dat deze blokkades zo massaal mogeljjlt zfjn.
Zeker nu het politieoptreden steeds harder' wordt!
Voor veel mensen

uit_he~ __noorden

én oosten van net land bli,ikt de rets echter

te lang en te duur. Toch hebben we de indruk dat ·ook in deze regio veel 'mensen iets w.illen ondernemen. ien aantal mensen uit verschillende. Is.ringen van
de vredes- en antimilitaristiese beweging hebben het idee opgevat om maandel~s een paralelle blokkade van de amerikaanse basis én kernwapenopslagplaats op de Havelterb.erg (Darp) -nabij Steenwijk uit te voeren. Dit om de
maandagblokkades in Woensdrecht te versterken.
Om te beki,jken of voldoende mensen dit plan zien -zitt;en en regelmatig willen
mee-blokkeren, en zo ja om konkrete afspraken te
maken, hebben we een b\ieenkomst. belegd.:
maandagavond 13 oktober, 20 uur
in: Salvador
Thorbeckecracht 63
Zwolle
-Mocht je willen meedoen
maar maandag de 13e
niet kunnen komen,
neem dan even kontakt
op.
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~E~RIJVEM EN OR6ANISAT1ES 1 BETROK~EN BIJ KERHEMERGlE IN NEDERLAND
-Sçeurqrorp Bec~ü~rel - 30/06/Bb
Arnhease lnsttlllngen, Utrtchtse~eg 310 te Arnhea : iktiviteittn: Energitbtltid in Ntdtrlind
~
toederbedrijf: dt Hederlindse staat BV te Gravenhaqt 'sdochterbedrijven: : 6KM: 6eatenschappelijke Kernenergiecentrales Nederland te Arnhet : KEftA: NY tot Keuring van Electrotechnische
literialen te Arnl!et : SEP: NV Saaen~ertfl1de Electriciteits Productiebedrijven te Arnhea : YDEN: Yereiqing DirtUeuren van
Electrititeits bedrijven Ned te Arnhea l VEEN: Vereniging Exploitanten Electriciteitsbtdrijven Nederl te Arnhea
f 181 AKB: Antie Kerntnergie Btweging: Arnhea, 'De Arnhe.se insttllingen•: Saaenwerting van elettricîteitsbedrijven. Coordinitie
van energiebeleid in Nederland.
Saaenwerkende bedrijven: I SEP: NV Saaen~rkendt Electriciteits Productiebedrijven I KEftA: NV tot Keuring van
Eltctrotechnische aaterialen

Alpha-engineering, Parallellieg 29 tl! Beverwijt : attiviteiten: Atooa-specialist
aoederbedrijf: Vftf-STORK te Aasterdat
/01/86 lndustriele Rd vr Energie en "ilieutechn: 9everwijkJ Ontwerper van speciale onderdelen voor Kalkar
Billiton International letals JV, Nestervoortsedijk ó7d te Arnbea : aktiviteiten: ertsen en aetalen
aoederbedrijf: Shell I koninklijke SheJl groep te 's-6ravenhage
I 116 Wandelgangen~ Australie1 UraniJtdelving in Australie
IMZ aachine tn apparatenbouw BV, NoorderGuinweg 44 te Zandvoort >
40 wertA. : altiviteiten: ontwerp/fabr. transportinst,
nucleare gereedschappen enz
I 184 ABC-gids voor handel en industrie: Zandvoort, produktie en ontwerp van: nucleaire gereedschappen en hulpapperatuur, nucleairl
afscheraingen, eontage door radiologische aedewerkers, olietoelers, ~aratewisselaars, transportinst. aanipulatoren, theaischr
app. in incoby

BNfl1 JritiSh Nuclear Fuels, te 6root Brittinnie : attiviteiten: Britse Nucleaire industrie
toederbedrijf: 6reat Brithin ltd tt tondon
dochttrbedrijven: I Sellafield te Engetand
/02/84 Volkskrant de: Betrokken bij vervoer van UF-b tussen de UCN IA1telol en Rotterdat
Saaenwertende bedrijven: I UCN: Ultra Centrifuge Ntderlind
I 178 landtlijk Energie Koeitee: Altelo, zie Urento operations BY

Kerntnergitctntralt Borsstlt1 te Borssele : attiviteiten: eerste colaereiele kernenergiecentrale in Nederland
aoederbedrijil PlEft: Provinciale Zeeuwse Electriciteits "aatschappij te leeland
19/06/86 BlUF!: Borsselt, Bouw van de eerste co11ertiele kerAcentrale in Nederland in 1968 Reactorvat gebouwd door RO", bescherakoepel
door HBS
Saaenwerkende bedrijven: I KNU: Kraft Werk Union I VKF: Verenigde Machine Fabrieken I Hollandse Beton 6roep I RDH:
Rotterdaase Droogdok ftaatschappij
-------·---------------------------------·----------------------------------------~--------------------------------------·-----------·

Yertnifde •edrijven Brtdtro IV, Kroaae Nieuwe 6racht 66 te Utrecht : altiviteiten: projekt ontwikkelaar
dochterbedrijvenl I Coapriao b.v. te Alsterdat
/04/16 IDNK1 Burg. Ongebaorzaaa Non Kooperatie: ontwerpt kernctntrales in saaenwerking aet NUCDH en Genral Electrit <USA}
Saaenwerktndt bedrijven: I NUCON tngineering &contracting BV I General Electrit
105/86 BLUF': zie Coapriao b.v.
lS/OS/86 BLUF!: zie IREK: Industriele Raad voor Energit- en "ilitutechnologie

--·-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------·--·

Bronllfrk-HYAR, Branbandsstraat 10-18 te Aaersfoort : aktiviteiten: schetpsinstallities/koelinstallaties/buizen
aoederbedrijf: VMF-STDRK te Alsterdal
/01/86 Industriele Rd vr Energie en "ilieutechn: Leeuwarden, Neven-vestiging te Leeuwarden
/07/86 Splijtstop: Kalkar, zie Kalkar snelle·k•eek reactor

-------·------------------------------~---~---~--------------------------------------------------------------·------------------------

Broots inltruaents B.Y., Groenenveidselaan 6 tt Veenendaal } 225 werkn. l aktiviteittn: "eet- regel- en weeginstruaenten
•oederbtdrijf: Eaerton Eltctric te St. Louis, USA
!04186 Betrouwbare hron: Veenendaal, Kaikt o.a. afsluiters voor ternrtactoren
/08/86 Interaediain Veenendaal, 11eet· regel- en aeetinstruaenttn, Doontroaingsaeters voor vloeistoHenen·.tn gassen, unilijzend
aet zenders, ijkinstruaenten; flowaetrrs, turbineteters, dig. ifleesapp., niveauwijzers, water1eters, voluaeaeters,
regtlvfl1ti el en
Colprlto b.v., JilfS Wattstraat 79 te Aasterdat > 750 werkn. : aktiviteiten: engeneers en contracers voor olietpetrolcheaiscbe-industri
•oederbedrijf: Verenigde bedrijven Bredero NV te Utrecht
dochterbtdrijven: l Herat001 BV te Gravenhage 's- : NUCON engineering l contr•rting BV te Alsterdal
/05186 BLUF!: Ont~rpt en instalherdkerncentrales oa in Belgie, Engel1nd, Saoedi Arabie
Saun11erkent!e bedriJven: I Verenigde btdrijvfl1 Bredere NV 1 ROK: Rotterdaast Droogdok llaatsctlappij I VftF-STDRK I Sbell I
koninklijke Shell groep

o~

JEQRIJYEN EN OR6ANISATIES, BETROKKEN BIJ KERNEMERSIE IN NEDERLAND
-Speurgroep Becquertl - 30/08/Bb
Coeprt10, vervolg
B
I /82 AKBt Antie Kernenergie Beweging: Aetterdae, •voorait ett nieuwe energie": Ontwerp en bouw van de 2~~tons proeffabriek Jen
Nederlandse centrifugesl69-7l)
I 184 ABC•gids voor handel' en industrie: Aasterdae, Procesonttlikkeling en 1111tlerpa wttuigbwt. install. techn.a utilittitsbauw~
energie-integratie& elektrotechniek: instruaenten en ·regeltechniek: kerntechn akoestische engen.: instal I aardgaslvloeib.
gas1 verbrandingsinst. stadsverwar
I /84 ABC-gids voor handtl en industrie: Dochterondernelingen en deelnesingent Coepri•o Belgie, Antwerpen, Saoedi- Arabie Oean,
Coeprieo Eurotonsult A'daa, Coastertereinals s'-6ravenhage tolydesign Atwerpen, Betgisth 6ladbacb s'6ravenh. Nucon A'dat,
Neratooe 's6r·b
Saeenwerkende bedriJven: I NUCON enginterint l contratting BV I HeralDOl BY
/06/86 Intereediair: Atsterdae, Dochteonderneaingen in o.a. Hoogeveen, Scheidae, Antwerpen, Hannovtr, St&vange Stavanger, Singapore
en Oaan. Hoofdkantoor in Aasterdat
lSIOS/86 BlUF!: zie lREK: lndustriele Raad voor Energie· en ftilieutechnologie
/05/86 BLUF!: 6ravenhage 's-, zie Neraloot IV
----------------------------------------------------------~-------------------------------------------·-------------------------------

Organisatie voer Radi01ttitf tfval, ·te Petten I altiviteitent Verzaeelt Radio aktief afval van Nederland
toederbedrijf: ECN: Energieonderzoek Centrul Rederland (voorheen RCNl te Pttten
/07/86 NUieudefensie: Bonele, De COVRA is vaar 601 eigendóa nn de 6KN en de PZEII Borsele •uitverkoren• vaar opslag van radio
aktief afval van Nederland
Satanwerkende bedrijven: I &KN: &eaeensthappelijke Kernenergiecentrales Nederland I PZEII: Provindale Zeeu•st EJectriciteits
lintschappij
20106/86 Volkstrant de: Petten, zit ECN: Energieonderzoek Centrue Nederland Cvoorbeen RCIJ

~Centrale

----------------------------------------------------·--------------------------------------------------"··------------------------··---

Ktrntntnlt Dodewurd, te Dode•urd : ak.tiviteitein Kerncentrale
aoederblrldrUh SKib 6eaeenschappelijte Kernenergiecentrales tiederland te Arnhea

I 181 AKB: Afttie Kêrnenergie Beweging: Dodewaard, •De Arnhease Instellingen•: Exprieentele 50 NV- kerncentrale, bedrijfsklaar in
1~68. Ontwerp door 6E, gebouwd door Nederlandse bedrijven. VertOllilde vele gebreken a.g.v. constructiefouten. Expireaenten in
het bedrijf door de KEnA.
Sa1enuerkèndè bedrijven: I 6eneral Electrit I Merato01 BV J KEKA: NV tot Keuring van EJectrotechnistbt lateriaten
I /84 Provinciàle statèn Gelderland: Dode•aard, Het reactorgebouw is·een rechthoekig gebouw van een eenvoudig betonnen construktie
set een bakstenen bovenbouh
22/06/86 Volkstrant de: Aleelo 1 zie UCN: Ultra Centrifuge Nederland

----------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------Tralisailihf8V, te Tilburg ; aktiviteitent tretaalbewerting en transtissie·systeeen
~ntie Kernenergie Beweging: Tilburg, •vooruit Jet energie•: levering vanaf 1976 tot •79 aan Patistan van ca 6200 buizen
van een harde staalsoort, die kunnen dienen als centrifugerotors levering in strijd aet uitvoerbesluit (zitting 1979-80 2e

V!D DO(Irae•s

I 182 AKS:

bttr 16.0321
------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------

> 850 wertn. : aktiviteitecu Onderzoek en
ontwitkelîng iva energievoorziening
· docllterbtdrîjven: I C!JVIIA: Centrale Organisatie voor Radioaktief Afval te Petten
01/03/86 Voltskrant de: Petten, Vanaf 1955, gestart let onderzoeksreactor, na 1970 breder onderzoek: Nindenergie en steenkool
"ateriaalond~rzoek voor snelle kweetreactoren
20/06/86 Volkstrant de: Petten, Verdraait probleaatièt t.a.v. radioaltleve luchtfilters: Door liet fraee van radio-aktieve luchtfilters
cee te wegen is rle radioactiviteit per graa onder de •nora•.
Si1en~2rtende bedrijven: I COVRA: Centrale Organisatie voor Radioaktief Afval
02104186 tnteraediair: Petten, Beginnend onderzoet naar apblrgfaciliteittn voor radio actief afval in de diep ondergrond.
lDijnb~m•·gmologie-chelie-radioJagie upekten) Onderzoet naar Autotatilc:he verwerking van ictiviteits·aetiagtn
15/05/86 BLUF!: zie tnEn1 ln~ustriele Raad voor Energie- en Nilieutechnologie
I 111 AKB1 Antie K€rn,n:rgie Crwegingt zie lnterfuel BV
I 181 AXB: Antie l<er~r.ergie Bl!llegingt Arnllea, zie KEilAt NV tot Keuring van Electrotecllllische aaterialen
10:.186 l!l~!J tie r!eriltDOII W
Eaa En~rgi!Hitl4!rzlltk Cmltrua fitderland ivoorllte~ Rtll, Vesterduinweg 3 te Petten

-----------------------------.------------------------------------------~-------~----~----.-------------~---------·----------------

Klingelbeetseweg 45 te Arnh11 I aktiviteiten: voorlichting op bet gebied van elektriciteitsvoorziening
aoederbedrijf: VEEN: Vereniging Exploitanten Electriciteitsbedrijven Nederl te Arnhet
I 18~ Alg~meen betenda Arnhee,Yoorlicbtingscentrua over electriciteitwatronder kernenergie

Elt~trus e~positlec~ntru~,

Electron Drada 8'1, Speelbuislaan 171 te lreda > 450 wertn. : altiviteiten: lnstallatiebedrijf, licht, tracht, aeet l regel, boo;sp.
aoederbedrijf: RSV-Electro BY te ftaassluis
I /82 AKB: Anlie Kernenergie Bewegingt Allelo, •vooruit aet tnergie•: Levering aan de UCN van specifieke instru•entrtie,
electronische regelsysteeen en installatie van electr. c01ponenten,
Saa1n1ertende bodrijv~n; I UCNt Ultra Centrifuge Nederland
I IS. ABC-gids vuor handel en industrie: Regionale vestigingen te lfllek !lteUJfi·Ylaanderenl, Leeuwarden (Eeaatadef, UithuizerHeden
IStationsstr. lOl

'EDIUJYEtf EN ORGAMISATlES, BETROKKEN BIJ KERMENERfilE 111 NEDERlAND

Becquerel - 30/08186
--------------------------.-----------------------------------------------------------.
.
--------------------------c --------EFON1 tlektriciteits Produktiea&atstbJPpij Oost-Medlrlaad, te
: attiviteiten: Electriciteit produtent
-Speurgroep

dochterbedrijven: : E6ll te 6roninven/llrtnte I PEBF: Provintiul Frieseli Electricihitl Bedrijf te Frieshnd : l'!iE": Provinchlt
&tlderse Electriciteits aa~tschappij te Arnhe• : YC: NV IJsselcentrale te Z•olle
29/04/86 Financieel Dagblad1 Z•olle, zie YC: NV 1Jsselcentrale
EuratiNIJ Evrop11e QllttftltfiiP voor atOOftfttrtit, te ? l aktivihittJU Stiaulering atoa•-technologie in E1ropa
I /81 AKI: Antie Kernenergie Beweging: Arnhea, zie KE"A: NV tot Keuring van Electrotechnische aaterialen
----------------------------------------------·----------~···------~--------.--"~~-------~----------------------··-·-----------------

Econaaiscbt zaken ainisterit, Bezuidenlloudseweg 6 te •s-6ravenhage I aktiviteitenl Ministerie EZ
aoederbedrijf: de Nederlandse 'taat BV te 6ravenhage •s/05186 BLUF!: Direktoraat-Generaal voor Energie, 6ravenhage 's-, Coordinatie waar, welke kernctntrales 111tta kOIIP.

FORa ltlcbting Fund111ntttl onderzoet der "aterie, Lucas Bolwerk 4 te Utrecht : aktiviteiten: fundaaenteel onderzoek
dochterbedrijven: : tRI: Interuniversitair Reactor Instituut te Delft : lTAL: Inst. voor toepassing van Atooaenergie in de L.ndb111
te Wageningen
I 184: AKB: Anhe Kernenergie Bewegint: Allelo, •vooruit aet energie"t Bftrokken bij de bnuii/DnhiltkeJing van de utN-fabriet, nadert

info oobekend.
biHirijven: l UCN; Ultra Centrifuge Nederland
103/85 BlUF!: Utrecht, FOM-instituten: lTAL Wageningen, lRl Delft, IAKF, Alsterda1, NIKHEF A1sterda1, ATN Enschede, KVI.6roningtn,
lRS leiden,
/011/86 BLUF!: zie Neratooa BV
Sa~enwerhnde

---------·------------------------------------~----·--------------------8·------------------*--------------------------------------·--

Fysiche laboratoria. De Uithof, Princetonplein 5 te Utrecht : aktiviteiten: div. labor.atoria voor o.a. kernfysica
Nadere inforaatie onbekend

-----·--·--·····--------------------------------~----~---------------------------~-~-~-----------------------~-------------.-------·-

&illarter IV, te Ede I attiviteiten: Voedings-betralinq
03/05186 Volkskrant de:. Ede, Bestraling van voedsel waardoor bacterieengedood worden en·voedsel vers lijkt Fraude ~ij taport van
verontreinigde vis naar Groot Britannie, USA en Zweden Brstraling aet een Kobalt-60 bron, welke geaaalt •ardt in een
kernreaktor
Betr. persoaent I Leeahorst J.6,
6JK: &eletnsthtpptlijl IDI..edrijf lenncentralrs, Terrein kerncentrale PZE" te Borsele : aktiviteitent Bauw vaarbereiding
Kerncentrales Lilburg/NoordBrab/leeJand
/03/86 k$istraep Ar11h111 Salttt~erkillgsverband 1 vooruitlopende op de geplinde fusie
SattnMtrkende bedrijven: I PLEft: Provinciale liaburgse Electriciteits taalschappij I PNEft: Provinciale Hoordbrantse
Electriciteits ~attscbappij
19106/86 Bl.!Jf!: Borstle, zie PlE": Provinciale Zetu11se Eltctri.citeits "utschappij
29/04/86 financieel Dagblad: Z110lle, zie YC: NV IJsselcentrale

-----------------------------------------~-----------------------~---------~-------------·--------------------------------------·----

&lntral Eltctric, te USA I attiviteittn1 bouw kokend water CBVRI kerncentrales
19106/86 BLUF!: Rotterdaa, zie RUft: Rotterda1se Droogdok "aatschappij

/04/86 BONK: Burg. Ongehooruaa Non Kooperaties zie Verenigde bedrijven Bredero NV
I /81 AKB: Antie Kernenergie BeNeging: DodeNaard 1 zie Kerncentrale.Dode11aard
----------------------------------------------------------------~-~--~---------------------------------------------------------------·

litneral Atoatcs, te ? J akti vi teiten: Ontwikkeling hoge teaperatuurékernreactoren
I 177 AKBa Antie Kernenergie ·Beweging; "kernenergie in Nederland": Saaenwerkingsverband betrotken bij ootwikteling van hoge
teaperatuur kernreactoren
Saeen•erkende bedrijven= I Shell I koninklijke Sbell groep I 6ulf

---------------------------------------~------------------------------------··--------------------------~----------------------------

Kernenergiecentrales lederlandJ Utrechtseweg 310 te Arnhea > 100 Nerkn. : a~tiviteiten: beheer
kerncentrale dade.aard en onderzoek abt kernenergie
aoederbedrijfr Arnhe1se lustellingen te Arnhea
dcchterbedrijvent : Kerntfntrale DodeNaard te Dodewaard
22/02/86 Volkskrant de: Arnhn, Directeur: Kerncentrale Dodewaard blijft S jaar langer in bedrUl ttot 1999)
Betr. personent I Erperd Royaards. ir R. van
26/06/86 Voltskrant de: Arnhet,President-collissaris
Betr. personen: I Bruyne de
26/0ó/86 Volletkrant de: Arnhea, zie Proviniale Staten van 6elderland
I /81 AK81 Antie Kernenerqie Beweging: Arnhea, zie Arnhe1se Instellingen
I 111 AKB: Antie Kernenergie Beweging: zie lnterfuel BV
/07186 flilieudefensie: Borsele, zie COVRih Centrale Organisatie voor Radioaktief Afval
6KN1

lit~~t~schlppelijke

BEilRUVEM. EM ORGANISATIES, BETROKKEN BIJ KERMENERGIE 1M MEDERlAN!)

-Speurgroep Becquerel - 30/08i86

----------------------·••••••---------•-••••-••••••·-----·••••••-••••••--•------------------------------••••••·------ 1:)

GrootiRtt Hoortwt9 15 te Z•ijndrecht : &ttiviteiten: ftet&&l-b"erking
/01196 lndustriele Rd vr Energie en "ilieutechnl Zwijndrecht, Gespeci&linerd in shalconstructies, nog geen ervaring •et
ter.ncentrales .1ur hopen die te krijgen.

--•--w-----

-··-·-------------...------·-----.------.-------------------------------------------------------------------·--------------------------------

6ul1,

te?

t

attiviteiten:

OlieMînning/bewer~ing/vertoop

en energie

I 171 AK!k Antie Kernenergie

Bneging~ zie General lltoaics
.., __ ..., ______ "!'-1 ..... _____ ..,. _______________________________ .,. __________________________________ ,... __ ,. _____ .. .,.. ___________,______________ ........ _ ..... ______ _

l!ollandst Beton 6roe~, Generaal Spoorlaan 484 te Rijswijk : aktiviteiten: beuNbedrijf w.o. bunkers
llochterbedrijvl!n: t Hollandsche Beton 1\aatschappij te Arnhrt : HCó: HollandS!! Constructie 6roep bv te Leiden : Interval bv te Rijs11ijl
lS/05186 BlUF!~ zie lREih lndustriele Raad voor Energie· en f!ilieutechnologie
l9i06/86 BLUF!: Borssele, zie Kernenerqiecentrale Borssele
--·-------------~~----------~-----------·-------------·-------------------------------------------------------------------------------

HC&1 Hollandse Constructie 6roep bv, Zoeter•oudseweg I te leiden : aktiviteiten: Sta&Jconstructies, tetels, pijpen, offshore
aoederbedri H: Hollandse Beton Groep te Ri js11ljk
dochterbedrijven: : Elascon BV te Leiden
I 184 ABC~gids voor handel en industr1e: Leiden, Staaltonstrutties, ketels, apperaten voor !petrol thea. ind., offshore constr.
ankers en ankerkettingen 1 opp. behandeling staal- en beton, pijpleidingen, tontaqewerken over de hele wereld.
101/86 Industriele Rd vr Energie en MilteutP.cbn: Leiden, Geleverd: tanks en filters voor Borsele, 3 duitse terncentrales en 1 in
Iran Speciale apperatuur voor expirltentele reactors in Nederland en !talie Heeft grote belangstellinq voor aeer orders
I /84 ABC-gids voor handel en industrie: Arn~e1, Sektor Pijpleidingen. Overige vestigingen in: leiden, Sthiedat, Stheeada, Kieu•e
Pekela, Schiedaa, Sittard en Terneuzen

--~-~~---~~-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLEC, Stationsplein 93 I 6odebaldkvartier 3 te Utrec~t > 5000 verkn. l aktiviteiten: sterkstroot onderdelen/schakelapperatuur
/01J8ldndustriele Rd vr Energie en llilieutec:hn: Utrecht, 6esvecialiseer.d in in div. grote installaties voor op11ekking van
electriciteit opwekking en distributie. Heeft geen ervaring 1et kerncentrales doch zit te springen 01 orders.
I 184 AB&·gids voor bandel en industrie: Vestigingsplaatsen: Eurostrooi Kerkrade, Hee1af Hengelo, Holec, A1ersfoort, Ridderkerk,
Hengelo, Nij1egen, Aasterdat, Eindhoven, Slikteveer en Hattu•
15/05/86 BlUF!: zie IREft: lndustriele Raad voor Energie- en "ilieutechnologie
Holland Signul App&nten, te Hengelo > 4400 werkn. l akti vi tei ten: electroni ca/wapensyshaen
aoeder.bedri jf: Phil ips te Eindhoven
/03186 Algeaeen bekend: 991 eigendot van Philips, 11 van de Nederlandse Staat ca. 4000 11erkneaers 1 901 is ailitaire produktie
/01/86 Industriele Rd vr Energie en ftilieutechn: Eindhoven, zie Philips

__.,.___. ,.,. . ___.

--------------111!1!·~------------------------------------------------------------------------------------------------

. . . ._____

InteratOI} te Duitsland : &ktiviteitent Bouwer van kerncentrales w.o. Kilkar
loederbl!drijf: KNO: Kraft Merk Union te Duitsland
12106/86 BLut!: , zie ook BLUF! 19-06-86 1 Kalkar, zie Kalkar snelle-kweek reactor
12/06/86 BLUF!: zie Schnelle Brut~r Kernkraftgeselschaft
~--~------·---------------------~------------~~-----------~---------------------------------------------------------------------------

Inttrfutl IV, te ? : aktiviteiten: Fabricage Yin splijtstofeletenten
i!Detfttbetlrijf: Shell I toninklijke Shell groep te •s-Grav•nhage
I 117 AKB: Antie Kernenergie BeMeging: •Kernenergie in Nederland•! Start in 1969 ten behoeve van fabritage van splijtstofstaven. Is
nitt gerealisterd
Saaenwerkende bedrijven: I Rijn-Schelde-Verolae I &KN: 6eaeenschappelijke Kernenergiecentrales Nederland I ECM:
i:nergieontterzoelt Centrua Hetterhnd Ivoorheen RCNJ
----------~-~-~~--~------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------

lntequip Nucleair BY, Valerinsplein 34 te Alsterdas l attiviteiten: ieport/groothandel Nucleaire apperatuur
I 184 ABC-gids voor handel en industrie: Atsterdaa, itport/groothandel: (tedischl nulcleaire app. Nlft-todules: "CA's ge· en.stintill~tie detektoren: reactor instrutenten: afschertings aateriaal: seintillate ren: anti-sera: radio-itaunokib
·
I 184 ABC-gids voor handel en industrie: Aasterdaa 1 agent voor: accesoires en inrichting isotopenlab's: vloeistoffen en tofbehoren
stintillatietellersl radioaktiviteitsutingen: assistel)tie jn nuluire veilig:- heil!: hulpliddelen voor rontgendiagnostiet
I 184 ABC-gids voor handel en industrie: A1sterda1, iaport/export van/naar Belgie, Luxetburg, BDR, USA, !talie
.
...
IREI!I Induttritil Raad vaar Energie- en llilieutecbnologlt, ,:;on. Julianaplein JO tBallylonl 13e verd. te &ravenhage 's· :
aktîvîteitenl Adviesorgaan van EZ (voor •a3 IRIO energie en tilieutechn.
15/05186 BLUF 1 1 totaal lttr dan 14 Saeenwetende bedrijven
I Verenigde bedrijven Bredere NV I Hollandse Beton 6roep I HOLEC I VltF-STORK
I KMS: Kon. "ij de Schelde I totpriao b.v. I SEP: HV Sa•en~er•ende Electrititeits
Productiebedrijven I TNO: Toegepast Natuurkundig Onderzoek Nederland
I Hoogovens J NY Nederlandse 6asunie I AKZO I het nikracentrui I DSK: de Staats~"ijnen

------------ ....,·-------------·-------. -·------------------.------------------·-------------------------------·':"-------- -------------

BEOBIJVEN [!

QRGA~tSAllES.

QtTRQKKEM 11i

KER~E~~R5IE

IN NEDERtAND

-Speurgroep Becquerel • 30/08186

-----·--·-·----------------------------·-----------------------------·---------------------------------------··------·
tE: ~~-lRb lattrunlvwsihir ••Kttir lnstihut, tiêkelwa~ 15 te !)elft : aUivittitenl prettructor t.b.v. NatenschappaUJk onûrzOtt
aotderbedrijh Fm!: stichting Fundt!Jenteel onderzoi!l: der Fiattrie te utrecllt
/02186 lttermediain Effecten nn ionisllrende straling cp ~1! 1' \Jv gepulseerde tledronenversneller Bestachtring Yill 1l11111 •v
neutronenverstrooiing bij 10-10t ~r K en 400 bir 8iocü~Jisch onderzoek tbv ritilD actieve tracers en praefdierea

Silenwerkende bedrijven:

I Vrij~

Univtrsittit

I

Technische

~ogeschoal

Delft

-------·------------·~-----·--------------------------------------------------------------·------.-----------------·------------------

IJAla last. voer tcepissing van At~2nergi1 in dt landbou•, Keyenbergse•eg te lageningen ·; aktiviteittna ltttnschapptlijk
onderzoek ive •tooQenerqie Q4 lindbau»
taederbedrijfa FOK: stichting FuruSacenteil cn\1anoet der llaterie te Utrec:ht
15/l0/81 AKI: Antit Kerr.ener(Jit lle•egingt liagtningen, llteH van 19()3 tot 1980 een 100 klt-kernruc:tor nn het ••tuint poat• typt un
dt t:eyenbarguo;eg in M!rldr.g ~<lti::l.
1 185 Wandelgançenr Na~eninç~n, ~~pir~cent~n met te@lt Yün geNassen in radiaaktieve grond en insecten- bestrijding t.b.v.
g2netistbe eonipulat\e lAgrc~iotech~aioqie)

--------------------------··------·-------Q--------------------------··---------·------------------------··-·--·---------------------SAtlle-be;.~t re•u:tcr P
te Kilkar llll l t.~ti vHeiten: Sr.Oial·klit::ak reactor·electriciteitsc:entrlle

lalkar

12/06/86 BLUf!: de ook BLUf! 19-0Hlb, lalkar 1 Start van de bou;Jin 1973 gerailllle koshn l 17 tiljard, kalkarlltffiag 3l ift 71 otgezet
in betaling uit alg~Q. &iddelen. l97S vGrent~cording voor·ö~uw bij de Bondsdag• Sterke tw1jfe1 aan haalbaarheid. Vtrtogtn 30~
KW raaing 7 liljard
Suenwerkende bedrijven: I lnhratór. 1 t:aratGOll. BV /KW: Kr aft Merk Uni on
/07186 Splijtstl!ji: Kalkar, Nederland is vanaf 1964 betrokbm bH lallar op initiatief van tientoot en TMO
Sa1enwerkende bedrijven: I Neratao1 BV I T~a; Toeg2p3st batuurkundig Onderzoek Nederland
/07186 Splijtstop: lallar, Nederh>~lfse bedriJveil lfie het systee• voor de natriutkoeling lmrden De Schelde, RIJft, Start Boilers,
Vftf-Stork. Brons~erk en FDil(zie V~f-STO~l
Snenwerkende bedrijvtnl I JQ:S: ~on. fi'ij ile Setiel dl! I RD:t: Rctterdaase Droogdok RaatschappiJ I Yftf1 VtrtAigdt lladlint

Fabrieken
101186

Kaltoir, llud lalkar-ingenieur steld dat de reaktor OftVI!ilig is Kalkar deelnelint Nederland in 1964 ap
iaitiatief van T~O en ~~atoaa Sind!Hiien door &L f I, 1 ailjard geinvestteril UOI v. toU
Suenwerkende liedrij'n:nl I TI.'O: Totîgep~st Natuurkundig Dnderzotk Nlilti'hnd I lteratoatiV I de Neclerlandst 1tnt IY

llilieudefensie~

12/06/86 BLUF!: zie Scbnelle Bruter Keralraftgtielschaft

--------------------------------------------------·--·----·--------------------·----------------------·----·-.-----------·--.--------> 1200 •ertn. r &ttlvtteitan: teuriat, ttiNfth 111

Da IN tot lwrl~t van Electrch.:l:nhtil~ uterialen, Postbus 9035 te Arnhea
onderzoek I.b. t. i!lectrici teihvocrz.

IOtderbedrijf: Arnhemse Instellingen te

Arnbe~

/03/86 lnterltdiair: Devisie Projeae1\ en Adviezen, Arnhu, Advisering en tmQinetrint tlij bouw of verbeterint Ylll alle saorta
opweteen- heden en tentrales, transjior'l- ea distributienetten en enertie- installaties. Eltttrotecllniet, VerttvitNilll,
Civiele techn, Douw, Reet en regfl, Autotatis.
/03186 lnter~tdiair: Devisie Onderzoet en a~twikkeling, Arnh~a, Research thv bestaande en toetoasttoe tlektriciteitsvoorzilling
Kernenergie, Varw~rking vliegas, ~ende~intsverbelerin~, Stadsverwarain91 Zon- en tindthlrqit
I 181 Al&z Antie kernenergil Bawil}ing: Arnhet, •De Arnberrse instellingen•& Kernreutor llbantoriua. ICltint tntreadar Yill 1974
tot 1978, io tunwerting tot RaC en EW"atoa.
SUIIItetklllllt bedrijven: I EeN: Energieomlilnoek Cetrtru NederlatliS tvaorlleen RCIU I Eur&lDII Europnt genoKilap YDDr
atco1tr.ergie
I 181 AKB1 Antie Kernenergie Beaeging: Arnhee, tie Arnheast Instellingen
I /81 AKBa Antie Xerntnergie le~tginga lodeMaard, zie Kerncentrale Dodewa~rd

----------------------------------·-----·-------·..--------------·-----------------·--·------------------------------------------------

DS1 lol. IUJ dl klltldt 1 6luisstrut ó:S te Vlilsiflgen > 3500 wertn. : attiviteltn: stutuarf, ilutni\11 praduttu n

process/nucleair
IGiderbedriJf1 dt lltderludlit staat IV te 6nvtflhigt 's·
doc:hterbedrijven: : A,paraten en Ketelfabriek te &aes : 61ettrii Kieldelburg hv te tliddelhurg I tlontagebeclriJf IIY te VUslillfH
/01116 Jadustriele Rd vr Energit u IUlitutechn& Vlissingen, Heeft geleverdt 8mdstoUanaltn voor Dodetturd, CalleltHOr YGOI"
8orst1t1 en reactorvat voor Petten, plus onderdelen voor Al•ela CUCN) en Kllkar. Kan staalcoastructies H ltDDigtntratoren
liltn voor nieu•e kerncentralts
/01/86 lndustriela Rd vr Energie en tlilieutact.n: Vlissin~en, Vroeger daeJ van RSV Heeft h~rd aieutt apdrachttn Cbv tbv
lerteentnln) aodig export a Nrlllhtd ssel aars, noadkaelers, stoolglfler<~toren ·tbv lernuntr~les
15/05/86 BLUF! a zit JREft1 Industritlt Raad voor Energie· tn Hilieutetbncloii&
/05/86 BLUF!: Gravenbtge 's- 1 tie Neratooa IV
/07186 Splijtstopt Kalkar 1 zh Kalkar snelle-heek reactor

BEDRIJVEN ~ UR61\Nl~AtriSi BETROK«EM 811 KERNENERólE IN NEII€RUND

·Speurgroep lecquerel - 3010!/86
-------------·-----------------------------------------------------------------------·-------------·----------------- iF= ·---------• • Knft Uert Uni Dil, tt Duitsland : Jkthihiten: engeneering en priJduttie vu electricittitsnntnles
IDederóedrijfa Sieaens te Erl•nçen CO)
dochterbedrijven: I Interatol te Duitsland
/12/85 lnteraediiirl Boutttr VIII de Duitse kerncentrales en Borsule laplevering in 19731 Zotlel drubaterreactoren als kokend••hr
readoren Bou•d in z.g. turnlcty pr'a~kten
Sa1en•erkende bedrijven: I Sieaens I PZEM: Provinciale Zeeu•se Electriciteits "•atsthippij
12/06/86 BLUF! 1 , zit ook BLUf! 1'9·06·86, Kalkar, zie Kalttr snellt-klletk ruttor
12/0ó/86 BLUF!: zie Sthnelle Bruttr Kernkraftgtstlschtft
19/06/86 BLUF!: Borssele, zie ktrl\èntrgiecentr•le Borssele
/04186 Vredes Aktie Krant: zie Sie11ns

------------------·-----------------------------------------------------------------------------·----*-·---------------*--------------

WlrttDDII IV, Laan van NO Indie 129-!35 te GriVenhage 's- : aktiviteiten: Saaen11ertingsverbiftd Ned. bedr.tbv bau11 kerncentrales
Goederbedrijf: Caapri1o b.v. te Alsterdal
lOS/86 BLUF~: Gravenhige 's·, Sa.enwerlcingsverband, opgericht 01 de bouwopdracht voor Borsele binnen te slepen. Ha lislukken wel
succesvnl bij delen van Alaelo, Kathr~ en de Franse Super-Phenix. Zie ook BlUF! 10-06-86
Sa1enwerkende bedrijven: I RDH: Rotterda1se Droogdak Maatschippij I K~: Kon. "ij de Schelte I VHFa Verenigde "athine
Faflri8en
/06186 BLUF!: intensieve sa•enwerking
Sa•enwer•ende bedrijven: I F~: stichting Fundil!nteel onderzoek der "aterie I ECN: Energieanderzoet Centrul Nederland
C'll:lll!' heen RtN I
12/06/86 BLUF!: , zie ook BLUF! 1'9-06-86; Kalhr, zie Kalkir snelle-heek reactor
19/0ó/86 BLUF!: Alaela, zie VKF: Verenigde Kachine Fabrieken
I /81 AKD: Antîe Kerntnergie BeWegingt Dodewaard, iie Kerncentrale Dode•atrd
/07186 Splijtstop: Ktlk•r, zie Kalkar snelle-kweek reactor
/07/86 Kilieudefensie: kalkar, zie Kalkar snelle-kMeet reactor

-----------------------------------------------------------~... ~~-----------------------------------------------------------------

Mationaal instituut voor Kera tn Mate Energie Fy1ica, 1098SJ te Alsterdal : aktiviteiten: onbekend
nadere info onbekend
df·Miderta~dsa·staat

BYt Binnenhof te Graverillage 's- : alctiviteiten: Houdt 13.000.000 1ensen in bed111ng. (gevang!
dochterbedrijven: : Arahnse Instellingen te Arnbe1 I kl'IS: Kon. "ij de Schelde te Vlissillgen : RDII: Rott.erdilse Droogdok
te Rotterdal : UCN: Ultr• Centrifuge Nederland te Al1elo l Urenco operations BYte AI1elo
/07/86·11ilieuclefensin kilkar, zi~ kalkar snelit-tlltek reactor
.,... . . . . . . . . _ , . . _ . . . . . , . _ . . , _ _ ...... _ _, . _ _ ,.. _ _ -:-- _ _ ..w; _ _ _ _ _..._..,.~~~-+-~--·

~•tschappij

..----·-----...... -------------------------------------------------------------------

NUCOM taginttring l tofttrtclint av. Ae1stelbor9h, Meesperzijde 150
tel 02o-65251l te Aasterdal > 150 wertn. l aktiviteiten:
tft9eneers YDIB' elek.ticiteitSilptttkktrrde industrie wo ktrnu.
~oederbedrijf: Coapriao b.v. te !ISterdat
/03/86 Volkstrant de: kindidaat voor dv bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland
/05/86 BLUF!: Heyplaitstraat 4, Rotterdi1 1 Heeft op dit terrein van de RD" een vrij gehei1e afdeling
Siltnllerkende bedrijven: I R~1 RotterdiJst Droogdok "aatscbappij
/04/86 BOIIK: Burg. Ollgelloorual Non Kooperatie: zie Ytrenigde beefrijven Bredero NY
---------------------------------~-------------------------------------------·--·------~----------------------------------------------

PlrfKt& IIY llttltl-lndutrit, Beyers11eg 121 te Alsterdal >
15 werkn. : aktiviteiten: llitliines en apparaten
I /84 A8C·gids voor handel en industrie: A1sterda1, produktie •atbines, apparaten tbv cheaische en andere industri, kernonderzoek

ea ternreacoren, drui- frees en schufwèrt, •rgonlasseil, indllstrieHssen
----------------------------------~--·------------------·-----------------------------------------------------------------------------

Plltllps, 6raene11oudse11t1J 1 te Eindiloven l attiviteiteni Electronica lultinational
dadlterbedrijven: ~ Drab-kabels te Alsterdal : Energie kallel te Delft l Holland Si;oaal Apparaten te Hengelo l NKF te RUswijk :
Philips-uSFA te Eindhoven
/01/86 llldustriele Rd vr Energie en tlilieuteclln: Eiadllov111, Veel ervaring 1et kerllttlltrahs, tttUe an•ekend.
en regel IPPP·
voor Dodewaard. verdtr kabels, verlichting, teleca~-app., veiligheids 111 be11atiqs- app., coaputtrs enz. Stelt voorifaarde
alleeo igv aeer centrales te leveren
Saaen11erkende bedrijven: I HolliRd Signaal Appartten J Vestinghouse
20/01/86 Voltskrant de: Directie
Betr. persaneo: I Keesels L. I lietter dr. 11.
/05/86 BLUF!: 6ravenhage •s- 1 tie Weratooa BV
l 182 AKB: Antie Kernenergie Be11eging: , FM: Fijn lltchinistht Afdeling, ? 1 zie VtiF-STORK

""t
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!nstttuut YODr Plastafysica, Kasttel Rijnhuiten Dvereindseweg 2 Edisonlaan 14 te Nieu•egein I attivittitena onderzoet t.b.v
kernfusit, fusie op kltine schaal
Nadere info onbektnd

·---------

-.--------....-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-

PLEftr Provinciale liaburvse Electricittits ..attcbapplJ, Postbus 3920 te ft.astricht > 1600 •ertn. : aktiviteitena
Electriciteitsproducent Lilburv
/04/86 SpJijbtop: Vertogen 1813 til, verdeeld over 5 Cllltraln, vwnl ;t~tookt op steenkool centrtln te Buggenut
/03/86 Basisgroep Arnhea: zie 6BK: ieteenschappelijk Bou•bedrijf Kerncentralts

tfl

"•ntlratht

-----------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIEK• Provinctalt Noordbranttt Eltctritittits laatscbappiJ, te Hertkotenbosch •s- : aktivittittn: Electriciteitsproductat Moord
Brabant
/04/86 Splijtstop: VertDQen 2061 KW, verdeeld over 1 centrales, voornl gtstoott op steenkool
/03/86 Basisgroep Arnhèt: zit 68K; óeteenschappeliik Bou.Oedrijf Kerncentrales

Provinlalt Staten van 61lderl~nd, ta Arnbea ; aktivittiten: Provincie 6tlderland
eoederbedrijf: de Nederlandse staat BY te 6ravenbage 's26/06/86 Volkskrant det Arnhet, Sluiting van kerncentrale Dodewaard afgtwtzen. Coatissaris der koningin is ook president-colt. 6KM
Sa1enwtrtende bedrijven: I 6KH: 6eteenschappelijke Kernenergiecentrales Nederland
9atr. personen: I Bruyne de

---------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------

PZEM1 Provinciale Zeeuilt Electriciteits ftaatscbappiJ 1 te Zeeland I aktiviteitent Electriciteitsproduceat Zeeland
dochterbedrijven: : Kernenergiecentrale Borssele te 8orssele
19/06/86 BLUf!: Borstle, Directeur wil order voor nieuwe centrale naar KlU. en stelt na de rJtp in ljernobyl voor het 68k voorlopig te
sluiten

Saaenvrrkende bedrijven: J 6Bk: 6eaeensthappelijk Bouwbedrijf Kerncentrales
Betr. personen: I Tik lak dbr.
/12/85 Intereediair; zie KlU: Kraft lerk Union
/03/86 Basisgroep Arnhea: zie 61K: &eaeenscbappelijk Bouwbedrijf Kerncentralts
/07/86 lilieudefensie: Borsele, zie COVRA: Centrale Organisatie voor Radioaktief Afval

RDNt Rotterdatse Droovdot·ftaatscbappiJ, Heyplaatstraat 4 te Rotterdal I attiviteiten: St1atswerf
IOederbedrijf: de Nederlandse staat BV te 6ravenhage •s/01/86 Industriele Rd vr Energie en ftilieutethn; Rotterdaa, Hetft 27 nucleaire drukvaten gebouwd tem der grootste ter wereld)
voorRitelijk export. Dok andere zware nucletire app. Hetft gtleverd aan Kalkar Dodewaard en Alerla. Is zeer geinterrssterd ia
de nieuwbouw-terncentralll
19/06/86 BLUF!: Rotterdte, Heeft eet GE in '73 R'd11 nucleair opgericht, hetgttn resulteerde in orders voor ainstens 24 re1ctorvaten.
Litp in '75 order voor Zuidtfrita 1is, naae in '77 RSV z•ar• apparateabouw, it 1979 tesloten.
S..enwerkende bedrijven: I 6entral Electrit
fOS/86 BLUF!r zie Cotprito •• v.
/05/86 BUIF!: 6nvtt~hage •s-, zie Neratoo1 IV
19!06/86 BLUF!: Borssete, zie Xernenergiecentralt Borssele
107186 Splijtstop: Ktlkar, zit kalkar sne!le-twtet reactor
/05/86 BLUF!: , Heypl1atstr1at 4, Rotterdaa, zie MUCON engineering l contracting IV

--------·-------------------------------------------·---------·-·-----·-------------------------------------

-~....

RUn·ldttld,..Verolu, te Rotterdat l attiviteiten: stheepsbauun o.a. onderzeeers
dochttrbedrijven: l RSV-Eltttro BV te Maassluis
I /82 AKB: Amtie Kernenergie Beweging: Vlissinoen, •vooruit tet energie•: Realisering van cascadepijpennet van de 25-tons
UCN-fabriek. Hiervoor is een sptcitle hal gebau~ voor de voorgeschreven •clean roet c:onditions• U973t
Saaenwerkende btdrijven: I UCN1 Ultra Crntrifuge Nederland
16/04/86 Voltskrant de: Rotterdaa, Surseance van betaling verlengd, No; 1 liljard aan steun door de st1at te vordertn. Totale schul4
526 ailjoen. Rog betrokten bij kolengraafprojekt in de USA
Siaenwtrkendt bedrijven: I de Nederlandse staat BY
Betr. personen: I Rijn J. van
I 117 AKI: Antie Kernenergie Beweging: zie lnterfuel BY

-----·-----------------·-------------------------------------------------------------------------.----------------------------·-------

Scbnellt Bruter Ktrntrafttfltltchaft, te Duitsland : aktiviteiten: Konsortiua tbv de snelle kweekreactor te Kalkar
aoederbtdrijf: Duitsland K6 te
12106/86 BLUF!: SaaenMerting sinds 1967 tussen Duitslandl701l• Mtderland en Belgit ltlk 1511 tbv de houw van Kalkar
S11enwertende bedrijven: I Ktltar snelle-tweek reactor I KlU: Kraft Werk Union I InteratOt
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SEPa IV Slltftllfktndt Eltttriciteits Productiebtdrijvtn, Postbus 903' te Arnbea : lttiviteiten: coordinatie opwekkint en transport
v1n electriciteit in Ned.
aoederbtdrijf: Arnhetse lnstellingtn te Arnhe•
/03/86 lnteraediairl Arnhea, opgericht in 19•9, coordineert de opwekking en het grote trinsport vin elektriciteit in Nederlind.
Beheert en bewaakt tevens htt lBO tV_kopplnet en dra1gt zorg voor de uitwisseling van energie aet het buitenland.
/03/86 Splijtstop: Tijdelijk voorzitter raad van co11issarissen
Betr. personen: I Wiegel Hans
15/05/86 BLUF!: zie IREM: lndustriele Raad voor Energi.- en "ilieutechnologie
1 181 AKB: Antie Kernenergie Beweging: Arnhe1, zie Arnhease Instellingen
Slltll I l!lllintliJtt Sllell groep, Carel van Brl.andtlaan lO te •s-6rivenllage l attiviteiten: Olifjlroducten en cheaie
dochterbedrijven: : Billiton International "etals BV te Arnhea : Shell-Kernenergie te 's·6ravenhage I lnterfutl BV te?
/05/86 BLUF!:. zie Coapriao b.v.
I 111 AKB: Antie kernenergie Beweging; zie &eneral Atoaics

----------------·-------·-------------------· ·---------------------------·------------------------------------------------------------

Shtll-lernenergie, te 's-6raveahage I aktiviteitent onbekend
101derbedrijf: Shell 1 koninklijke Shell groep te 's-6ravenhage
nadere info onbekend

-----·----------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------··

te Erlangen IDI : aktiviteitent electranicallkernlcentrales/wapenindustrie
docbtl!rbedriJven: l KWU: Kran Werk Union te Duitsland : Sieaens Nedrhnd te 6ravenhage 's/04/86 Vredes Aktie Krant:.Enthousiast exporteur van nukleaire technologie en kerncentrales Heeft onder het Hitier regilt gebruit
geaaakt van dMangarbeiders
Saaenwertende bedrijYIIU I nru: Kraft lferk Union
I 182 AKB: Antie Kernenergie Beugingl Alaelo, •vqiuit att energit': l.ever.ing bij de bout~ vin de UCN-fabrie van specifieke
intruaentatie,electriescbe regelsrsteaen en instillatie van electrisebt coaponentenn
S.•nwertende bedrijven: I UCM: Ultra Centrifuge Nellerla11d
/12/85 Interaediair: zie KVU: Kraft Merk Union
St~~~ns,

----------------------------------------------------------------------·----------------------·---·------------------------------------

Stort-Boilers, te Hengelo : aktivittiten: Boilers
aotdtrbtdrijf: VMF·STORK te Aasterdal
/07/16 Splijtstapr Kalkar, zie Kalkar snelle-kweet reactor

Stort fitels uatscltappij tot exploitatie van Start Ktttls, Industrieplein l te Hengelo > 1J50 werkn. ; akti vi te i ten: Levering
van enertiecentrales en Narate Kracht inst.
aoederlltdrijh VlfF-STORK te Alsterda•
/Ol/86 lndustriele Rd vr Energie en Kilieutechn: Hengelo, !tukt allerlei gr!lte tachines. Heeft pijpleidinglfl geleverd voor
tennntr~les Atuc~ !Arge~a.tinie), Borsele, Doel 111 Tihlngt IBelgiel
I 184 ABC·tids voor handel tn industrie: Hengelo, produktie nn ketels voor elektricit. centr. 1t1 industrie, koaponenten voor
kerncentrales, instrueentatie laeet l regel)- kondensatie-,voediogNater- voorwarainst. en pijpleidingen voor electricit.
centr. en industrit

Start-r..,.., SteenbakkersNeg 25 te Hengelo. l iktlvlteiten: Patpen
•oederbedrijf: ~-STORK te Assterdaa
/01186 Industriele Rd vr Energie en "ilieutechn: Hengtlo, Poteetiele kandidaat voor levering van potpen aan nieuwe kerncentralts.
Leverde un verscbillendt. gtNone centr.tlts,,

start llrt.,aorJi~ttl, Oostenburgervoorstr. te Alsterdat : iktiviteiten: Dieseltotoren en aetëll·industrie
aoederbedrjjh Yi1F-STORK te Aesterdae
/01/86 Induttritie Rd vr Energie ~n "ilieutechn: Aasterdaa, leverde oa Narate•isselaars voor Dodewaard
I /86 Betrouwb~re bron: 491 VJF-Stork, 4'1 Mederhndse staat Nevenvestigingen te Zwolle en Schiedaa
Saaenwerkende bedrijven; I YKF-STORK I de Nederlandse staat JY
---------------------------------------------------------------------------------------~---------·-·---------------------------------·
Taueren llaQdth- en lngenieunburta!l, ConrJdkade 24 te 6ravenhage 's- I aktîviteiten: laport.eur klein electronisch-nucleaire

apperaten
nadere inforiatie onbekend
-------------------------------------~---------------------------------------------~------------------------------------------------

Ttchnlscht Hogeschool Delft, te Delft : attiviteiten: •Metenschappelijk' onderzoek en onderMijs
/02/86 Jnteraediair: zie JRI: Jnteruniversitair Reactor Instituut

lli KERMENERftiE !! NEDERLAND
-S.nrgroep Bttquerel - 3010818b
------·-------------··---------------·------------------..
··~--·-··----·-----------------------------.-------------- I --.-----110a Totgtpast Ratuurkindit Ondertotk lederland, Postovs 342 tt Apeldoorn > 5000 wertn. l attiviteiten: Onderzoet instituut
~IRUVEII ~
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15/05/86 BlUF!s zie IREft: Industriele Raad voor Energir- en Rilieutechnologie
/07/86 Spliitslop; Kalker, zie Kalkir sntlle-kwetk reactor
/06/86 BlUF!1 zie Hentoot BV
101186 RilitUdeffnsit~ Kaltar, zie Kalkar snelle-kuèek reactor

Ultra tentrifuga Ntderla~d,

te Altalo > 1200 werkn. l aktiviteiten: Uraniut verrijkingsfabriek
de Ne~erlandse staat BV te 6ravenbage 's24/04/79 Volkskrant ~e: Alaela, Ail.lldringen op uitbreiding van buidille upaciteit 2000 ton/jm tot IHr
letr. personen: I Boogaardt Prof Dr.".
29/10/76 Trou11: Alnlo, Uitbreiding eet toenate nn 11etkgtlegtntleid van 1000 nau 2500 personen
latr. personen: I lubbers
04/03/70 Volkskrant de: Aleelo, Brazilie als eerste voed betalende klant lorder is later naar &B gegaan) Uitbreidint ltritht op 2000
ton/jaar in 1985
2?.106136 Val~strant d!: Al,elo, n~zet verdrievoudigd, niast ver11acht in 85, levering aan Brazilie, Engeland, Mest-Duitsland,
Zwitserland ea Dodewaard
Saaon~ertrnd' b2drijv2n: I Kerncent(a\e Dodewaard
Betr. personen: I Tieleman drs. V.
22106/83 Volkskrant dil!: Al11elu, VenacMe levering aan 11SA, Zweden en ltedco Onderzoek voor hbriek in Australie
Patr. perscn~n1 I Tieleaan drs. H.
/06/Bb lntenediain Al~!!lo, Onderzoek naar bouw vil! verrijkingsfabrieken, pror:es- en scbeidings- tieken van ZOftl entelvoudige
centrifutes als ccntrifuge-castad:!S aet inbegrip van bijbehorende !Jhntsysteten. Tevens levesduur en autopsie onderzoet.
Saeer.Merter.de betrijvea: I Urenc~ operations BV
I /Bl PJD: ~ntie x~rner.ergie BE~ging: Utrecht, "6een nucleaire kollabóratie aet Zuid· Afrika•; Verrijkt uraniUI uit Hilibit
I t7!J LimdeliR En~gilt Kot~it~e: Al~!!lo, Saeen11erk:ingsverband llederlandsl stut t5SZl en PhilipsUO:U, SHll ilGZJ, ISIIHOZJ,

UCNa

~ederbedriJfa

t::<H7,5:o e:t R5V<7,5Xt

bedrijven: I Pllilips I Sbell I koninklijke Shell groep I DSII• de Staats-Rijnen I Rijn-Scheldt·Ytrolae I Vlf:
vtf'E:J.igd\11 lhc!lir.2 Fabr iehn

!i~!!l:!llll$rker:je

I /C2 MD: llntie Kernenergie Be~ee~ing: Altelo, Directeuren (ook coaaissaris bij Y!IF·SfDRIO
Betr. personen! I Hoog dr.ir, H. I Meyer ir. A.
/C2/E4 Voltskrant de: Zi! BNFL: Britis~ Nuclear Fuels
I /02 AKS: Antie ~ernenergie ~eqing: Alselo, zie Sieaens
I IS2 Ara!: Antie Kernenergie Ee11eging: , FDD: fysirilogiscli J)ynaaiscb Onderzoets centrUJ, Atsterdu, zie Ylf'-5TOAK
I

/B2 AKS: tatie Kernenergie Bnetinq: , FM: FiJn ltec:ltanische Afdeling, ?, zie U?IF·STORIC

J 192 ~: nntie KernePergit Bewegingz Altelo 1 zie Electron Breda BY
I 192 A~B: nntie Kernenergie Be"egingz Vlissingen, zie Rijn·Schelde·Verollt
I 176 bndelijk Energie !Cnsitee: Altelo, zie Urenco operations BV

IB2 AKD: ~ntie Kernenergie l~eqing: Alaeln, zie FORt stichting Fundatentttl onderzilt der Riteril
---~--------~-----------~-----------------------------·-----------~.u-----------·------·-----.---------------·--------·---·------t;r~nlt,
tv E:rona•J !Dl t atttvitciten: Duitse ht van Urenco veriJtings-fabrieken
!!ll~rti!rhe'.t;ijf: l.luHshnd hS te
I 173 LL,~elijk Energie Kotitee: ·Aloelo, zie Urenco operations DY
I

--------------------------------·-----------------------------------------------------------·-------------------------------------·._._
~'rencr. t'9~rath~~J DIJ,
te All'tlo : attiviteiten: Saaen=ertingsverband
a~ri!;!trilewijf: de Mt~~erlandse staat ~V te 6ravenhage •s-

tbv Unniu.-verrining

we:l/81 Bl!'.'Tijtling IPS!'h Atr.l:LO, 1971: verdrag van Alaelo Urencosluit contracten af en verdeeld de biit ondtr de pJrtners Al11lo,
. Ct.pe!!hurst!6Bl 1!!1 na 86 6ronJU (DJ. elk land lteeft veto Braziliaanse contract aan engetand toebedeeld
1 na i..et;;~elijk Er.er~ie tr:ooitee: Altelo, Stàrt van ullraêfiltrifageprojekt in 1970 door Nederland, Duitslanll en Engeland Splijtllaar
!Jril.'liuJ·23:l perc. wareSt verhoogd voor gebruik in terneentnies in 1975 heeft BNFt in Clpenllurst UiBl een eigen fabriek
\;t!iti\:~t.

S~rnenr.er~e~de

i~~JiJ~

bedrijven: I UCN: Ultra Centrifugt Nederland I BNFL:·British Muclear Fuels I Uranit

Jr;ter::ediair: Alaelo, zie l.Dh Ultra Centrifuge Nederland

--------------------------------------------------------------------------------------------·-------------.-----------------·--------'
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ArnhCI$! Instellingen te ftrnhea
IJl fJrn: Antie Y.ernrnergie D!Weging: Arnbea 1 1Dt Arnhetse instellingen•r Opgericht in 1919, Overlegargaan op technisch
organisatoriith 9ebiEd t.a.v, elettric:itèitSYOCrzieniagen. 40 leden.
I 131 ~B= Antie r-ernenergie Dewe~ing: Arnh11, zie Arnhease Instellingen
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VEEM! Ytr~niging ElploitJRten Electriciteits•tdrijven Mederl, te Arnhe• : aktivittiten: voorlichting/studie/äelangenbehartigiftl
aofderbtdrijf: Arnheese Instellingen te Arnhe1
dochterbedrijven: l Elektrul e•positiecentrut te Arnhea
1 181 AKB: Antie Kernenergie Bewegiag: Arnhtl 1 •Of Arnheese instellingen•: belangebebartiging en voorlichting van de
eltetriciteitsbedrijven.
I /ll AKB: Antie kernenergie Beweging: Arnhee, zie Arnht1se Instellingen

vnF1 Vrrtnigdt lachint Fabritktn, te Breda l aktiviteiten: netaal-industrie
1'/06/86 BlUF!: Al1elo, leverde centrifuges voor Altelo.
Sa1enwerkende bedrijven& I Neratoo1 BV
/05/86 BLUF!: iravenbage •s·, zie Neratoo1 BY
19/06/16 BLUF!: Borssele, zie Kernenergiecentrale torssela
/07/86 Splijtstopa Kaltar, zie Kalkar snelle-kteek reactor

(?l

Ynf-STORI, VlaardingeRlaan 11 te Atsterdat l attiviteiten:
dochterbedrijven: : Alpha-engineering te Beve.wijk : Bronswerk-HYAR te Alersfoort I Protechte Schiedil l Stork Ketels liltschappij
tot exploitatie van Stork Ketels te Hengelo : Stort-Poepen te Hengelo l Stort Mirtspoor Diesel te Aasterdat : Mtscon tt
utrecbt t Stork-Boilers te Hengelo
03/04/86 Volkskrant de: Potentiele kandidaat voor levering bij de bouw van kerncentrales in Nedrland
I 182 AKB: Antie Kernener9ie BeMeging: FDO: Fysiologisch Dynaaisch Onderzoets centrut, Aasterdat, •voorait ltt energie•:
Ontwikkelings.erk iva uraniutstheiding en gassysteten, betrokken bij de zaak Kahn
Saaenwer•ende bedrijven: I UCN: Ultra Centrifuge Nederland
I 182 AKB: Antie Kernenergie Beweging: FKAt fijn Kethaniscbe Afdeling, ?, •vooruit tet energie•: Fabricage ea sa~enstelling van
aotaronderdelen voor centrifuges UCM. levering van centrifuge-totoren aan Patistan {ondanks verbod) Vervaardiginl v
centrifuges voor 25-tons proeffabriek saeen 11t Philipsl69·711
Satenwerkende bedrijven: I UCM: Ultra Centrifuge Nederland I Philips
I /82 AK&: Antie Kernenergie Beweging• ?, •vvoruit aet energie'; twee Co11issarisen zijn ook UCN·direkteuren
Betr. personen: I Hoog dr.ir. H. I fteyer ir, A.
/05/86 BLUF!: zie Co~prito b.v.
15/05/86 BlUF!: zie 1~: Industriele Raad voor Energie- en ftilieutechnotogie
-------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------~--------te Aasterdat I attiviteiten: •wetenschappelijk" onderzoet

YriJt Univtrtittit,

/02186 lnteraediair: zie IRJ: Interuniversitair Reactor Instituut
---------------------------------------------------~-----------------------------·--·--------------··--··-----------------------------

Uattlnthoust, te USA : aktiviteitenl Bouwer kokend uater kerncentrales
/01/86 lndustriele Rd vr Energie en "ilieutecbn: Eindhoven, zie Philips

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YC1 NV lltttlcentrale, te Zwolle l aktiviteitenz Elrctriciteitsproducent OveriJssel
IOfderbedrijfs EPON: Elektriciteits ProduktieDaatschappij Oost-Nederland te
29/04/86 Financieel Dagblad: Z•olle, Heeft zich uitgesproken voor deelnaae aan de EPON het hft 68K, aet naae iYI de 10gelijte
vestiQingsplaats van een kerncentrale in de NOP De YC beeft totaal zo•n 240000 verbruikers, aettoresultaat 85 f 26,2 ailjoen
Saeenwerkende bedrijvent I 6BK: 6eaeenschappelijk Bou•bedrijf Kerncentrales I EPON: Elektriciteits ProduttieaaatschappiJ
Oost-Nederland

----------------------~-------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------

{§)Kopitren en verdere verspreiding aanbevolen

