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Wat is en wet doet de KEMA? Weerom deze demonstratie? 

De KEMA en de kernenergie in Nederland. 

Voor de ontwikk eling van de kernenergie i n Nederland varvult de KEMA 
een belengrij ke rol. Het ie de taak ven de KEMA onderzoek te doen naar de 
commercille toapass ingen van kernene r gi e. Het gaat deerbij om de in 
kerncentrales te gebru i ken materialen,tecnnie ken en ,ethodea. 
De KEMA moet he t gebrui k van kernenergie in Nederland blijkbaar aan
vaardbaar makena ondanks de grote gevaren dia er aan de karncentralee 
en de opalag van radio-aktiefa f val zitten an ondanks de ;rota rieiko'e 
van de experimenten bij de KEMA z~lf. 

Het radio-aktieve afval van de KEMA 

Oe opalag van net radio-aktieve afval bij de KEMA ie aan het licht ga
komen doordat aan ex-KEMA werknemer een boekje opendeed. Dit vanwege 
de mogelijkheid dat da kanker van zi j n zoon en van 2 andere kinderen 
ia veroorzaakt door het kernafval op het KEMA terrein. 
Duidelijkheid ia nu nodig over de gevaren die de kinderen uit Lombok 
liepen tijdene het spelen op het KEMAterrein, en over de mogelijke 
verbanden tueeen kanker en he t KEMA a fv al . Geruatatellende varklaringen 
van de KEMAdiraktie geven geen enkele zekerheid. 
Er ligt trouwene nog meer a~vel op het KEMAterreine In betonnen bunker• 
ligt het afval opgeborgen van de KEMA-euepeneia-teat-reaktor, dia van 
1'974 tot 1977 illegaal heeft gewerkt. Dit ~fval ia nog a teade niet af
qavoard vanwege het gevaar tijdans het transport. 
Aan de opsla; van het radio-aktief afval zitten lavanegrota gaverent 
het grondwater kan ••• beamet worden. 

KEMA WIL NIEUWE EXPERIMENTEN MET KERNENE RGIE 

Onlangs heeft de KEMA een vergunning aangevraagd voor nieuwe experimen
ten met kernenergie en voor de lozing van radio-aktief afval in 
LUCHT en WATER. Deze aktivi teiten zijn nodig voor de verdere ontwik
keling van kernenergie in ons land . Het gebruik van kernanergie ia 
levensgevaarlijk : ER I S GEEN ENKELE VEILIGE METHODE VOOR OE OPSLAG 
VAN RADIO-AKTIEf AfVAL! Ook leveren deze ekti viteiten nieuw gevaar 
op voor de wijde omgeving van de KEMA en met name voor de woonwijkan 
rond de KEMA. Het ie immers gebleken dat de KEMA zelf niet veilig met 
kernenergie en radio-aktief afval omgaat. 
Ze zouden beter meer geld en aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling 
van andere energiebronnen zoals zonne-energie. Geld dat nu g•bruikt 
wordt voor da ontwikkeling van kernenergie. 

Om al daze radenen roepan wij U op om mee te demonetraren op zat•rda; 
2 December. 
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