
_ ye.x:s.l.ag _von een ludiek tran.-:spor t 

Wij , circa 25 l eäon van de basisgroepen stop }{erne::-ner gie uit Wageningen e n 
Re nkum hebbe n op 20 februari een ludiek transport ui tgevoe rd . Met bakfietsen zijn 
we vanuit Wageningen naar hot KEI\1A-terrein in Arnhem gefietst . Daar hébbep we 
zand opgeschept , waarbij een aanta l van ons in beschermen~~ kle~ing ware n gestoken. 
Verder zijn daar stensils u~tged~eld~Via Oosteröeek , H~elsum ~n Renkum , wha r ~e 
onde rweg stens~.l,S·•'Eian · oinstàntlers hebb~n ui tgede'e ld, zijn we naar ·het '• '!TAL ger e de n. 
Bij h~tJ7'A~ . ~~:!Wagènli.ngén '.~e.~~en.' ~e het ~and e.än de dir~ksie ove~~edragen. . 

Hoe kwamen we tot deze aksie? 
Een aantal mensen kwamen o.p d~ 1 ~~~~chk~dat ~.tlet ·e r gens w,~i betlach~Üjk. ·was· · a~· bij 
de KEl\1A . . .. l.~OÇl_)~_uul;> radi0.fak~if,: .?.e,!ji.met.t:e gron<il ~ tè verwij.der~~ .en ,.dan biJ het' . '!TAL 
nog es n.~~l,IW~.tf.rf.Gnd ra l\tio-à~tief .. te . l?eS!flet-ten{ ziê ~ài;:er) . : 
BiJ ·'een eer.st~. hersenstormavónd kw.ame n. ·al dE.' :·:nödige ideetj~s. opz.etten, en er 
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werden een prak1; i es·e g roep · en een inhoude lijl<:c:f g roep · gevormd . . 
• t • . 

De eersten hielden zich bezig met de bakiietsah,·· de beschermende pakken, vaa t jes . 
v l aggen, $Ch.eppen; ,:·zakken hoorn ~m~ar op. · : . 
De tweede met , het ·'schri'jvèn , stensillen en versturen vàn omstan~ersstensils, 
persv~rklari~gen~ ~brieven aan·de medew~rkers/sters van het !TAL e n haar direksie 
Ook werd' de ~ksie van te voren ~n de . per~ aangekÓridigd en aan de !TAL-mense n. 

Achtergrond bij · de ' al{sie . 
Over het KEMA willen we kort zijn. Het radio-~ktjlev.e afval is. vni, ontstaan 
tgv van een bepaald soort kweekr eaktor· waa! hiermee geêkspe rime nteerá is, vr ijwel 
zonder resultaat overig ens. Op 'het KEI\11\-ter'rein worden de beslissingen rondom : . 
atoomenergie in ons lf'Ïnd .. genomen , Voor 1 5 m:i ~jq~n w~rdt het radio-aktief besmet·te 
grond1 verwi'jêl'érd. Volgen's ·de plannen · gaat dit in de a tlantiese oceaan gedumpt wor den. ; 
ook op on~è öezwar'en· t .egen de afvaldump in de oceaan, die een duidelijke bedr eiging' 
vormt van de ekos~stemen in ge- oceaan, ·was onz~ 'àksie gebaseerd . · · · · 
Het !.tal : is het· ·:i:t' .sti.t~]Jt. vqor toepassing vän atoomenergi e in de landbouw, . nu .a·l 
20 jaar·' :~oor· öës-tralingsdoe l ei ndan is eon klei.ne reaktor in bedrfjf geweest . · ·. 
Er werd voedsel best rna ld ep :plantjes ·vanwege veredelingsproeven e n ,voor kommersi ê l e 
doe l en. De 'reà:ktor. ·. moe t 'nog ontmanteld worde n . 
Een ander onderdeel van h~t ITALonderzoek bet r eft ~e stral ingsbescherming: 
onde;r.zoek höe· ï:adio~ktiev:~ ·~;~offon zich gedraag~n .in de bodem, het water en de 
gewasssen öm evt.'' gevoi gen van besme tting voor de men.s te . we ten te komeq.; 
Door het ITAL is nu ,eE;l'n . v~rg~nning atl' ,gevraagd om ook bui ten pro~ven met 

radio-aktia.Vé gtond te mogen. ·doe rt . . In .24 grote bakken wil men grond brengen , 
besmet met verschillende radioaktieve stoff en die vrij kunnen komen bij onge~ 
lukken met·· kerhenergi.ei~st~llaties ~f met hoogradioaktief afval . De mate van 
bes~ettirg ~a.l , o:vere!'lnkomen 'me't de toe stand. die · mogelijk is na de rge li j ke atoom+ 
ongelukken ~ ' ! n · de bakken wil men landbo~wgewasse.n laten groeien 'on te kijken 
hoevee l die opnemen ve.n deura'dioaktivite~t: 
Deze proeve.n pas!?el),. gen~el· · irti'het EEG-onderzoek.sprogramma, dil't e rvan uitgaat dat 
kerneergiè Ï n .de toekomst flink wordt uitgebrei d. Ongelukken met ke rncentra l es zul
l en dan ook gebeuren . Aan het !TAL is de taal< toebedacht om moe heTpen uit te 
z oeken hoe het puin het be!?:t;~ . ,geruimd· kan w'orden . Het onde rzoe k is niet gericht 
op de . v.rf)'~g .o f ·. ketiteneir g i e ge~aa~li jk is das weet men allang. • I 

Publisite it en r eaksies in de .. pers. ·· 0 

Bij de KE~~. war.en' ö r ' behalve politiemensen , mensen van de Ne de r landse Veiligheids. 
dmenst, een politiefotograaf en persfotografen/.mensen nauweli j ks anderen om kennis 
te nemen van onze aanwezigheid en vooral onze r edenen van aksievoeren . 
Veel langsscheurende autoos , guur weer met sneeuw,een enke l e in- of ui trijdend 
KEI\1Amede .werker/ster en enlr.ele fietser s . 
Ook onderweg in Oosterbeek, Renkum en Heelsum weinig bel angste l ling, ook weinig 
diskussie met omstanders .Vrijda g was niet zo'n gelukkige dag voor deze aksie. 
Vanwege dat we de mensen op het ITAL wilden bereiken kozen we voor een werkdag. 
Op het ! ta l was het door de aankondiging in de krant en de brief die we de mensen 

daar stuurden wel het gesprek van de dag geworden. Dit hebben 11 '"~~. ~ ~·']J 
positief re sul taa t van de a ks ie gewaardeerd . c.l.l.cd-~ ~ 
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De volgende dag ·zaterdag hebben we in Wageningen nog weer op de mark t gestaan en 
uitgelegd wat we met de aksie wilden, weer fliru< wat stensils ver spreid . 

het transport werd gevoerd onder de naan zand erover . 

eind eval uatie . 
Veel werk is op weinig mensen terechtgekomen, een probleem dat steeds weer bij 
all erlei orga nisaties opduikt. Tussen ·beide groepen was er te wei ni·g i deen- en : 
infor mat i euitwissel i ng . Een slecht inpraten van sommige mensen di·e II!eededen, 
waardoor ··;oornl bij de KEW\ de presentatie von·.· de aksie slecht was . 
Slechte opkomst op voorbereidende v.ergaderingen . 
Onderweg, toch wel, .e~n ·fraai . en aandacht :trekkend .transport(het •·gaat 
en erger was· we~r .niet, van de lucht), en bij het . ITAL .wel .de nodige 
Tonsl otte moetè~~·àks~~s tegelijkertijd ook l~uk . zijn, zeker ludieke a ksies . 
Ook i _n W,a,geninge·~ 'S· zater dags wel leuke reaksies gekregen. 
Toch·;wat de urgahisa'üe. dan vooral. betreft, bi,j veol memsen een idee dat een aksie · 

:toch werken' 
l ol gehad . 

\ ' <I I 

op deze manier ·niet meer hoeft . . 
De persb~nader±ng had beter gemoeten. 
Verder wa$·· de•' teà'ksies in de pers betrof: 

De verslaggeving in nie k .. ·anten was wi sselend, vaak slecht . 

... 

Trouw: onze . aks.ie zou bedoeld zijn om aan te dringen op een snel le verwijdering 
van het rad.io.al<tieve KEMfl. af.v·al . Niet uitgelegd wat het !TAL is, laat staa~ onze 
be7.wat sn 
Arnhemse courant : weergeven van onbelangrijke kl eir.igheden als kl eding; w~ar het 
zand presies vandaan kwam hoe we het opschepten ed . Weer geen woord over onze 
bezworen tegen het !TAL . · 
Nieuwe Krarit(Arnhem) I : ~nigszins aangegeven wat we wi l den , ook weer veel 
onbelangrijke dingen ·· · · ' 
Veluwepost(Wage ningen e . o . ) : foto en eigen verslagje van ons, aksievoerders/sters 
overgenómèn: Ook de eigen geschreven aankondiging overgenomen. Verder is het 
oen zeer matige kra·nt. 
Verder nog in het Wagenings Hogeschoolblad ver schenen , redel ijk , hier wat 
meer over het r'i'AL , d~,t is d)ln'· ook een la.ndbouwinsti tuut. 
En nog s.t.ukjes. l ·n de Waarhei'd én Çie Zwolsè~ Cour ant, die we niet zelf gel ezen hebben. 

. . . 
Kortom een vorm van tevênspublisi-tei'tsäksie die door de pers weer es vrijwel 
de mist i 'n'geholpen is , zek,er de inhoudelijke 
Dingen ·waàr je rekenihg · nm~~ meet houden bij 
Beha l ve dan de reaksie van de ITALmen'sen, .de 
l o l weinig direkt resultaat . en bevrediking. 

... 

kant 
deze vorm ~an aksie, 

·' mensen i.~ Wageningen en onze eigen 
\l 
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Lec:ien van de basisgroepen stop ker~~n·~rgie W~e!Ä8~~~ 

Postbus 3841 6700 . 1~.~~~-J,~ J. Eventuele reaksies of vragen kunnen naa:ç + 
·• . . . ll_ G~~~:~l;:~f 6• j 

,·· .. 
il 

.· ~ 

' . 

. •• J'• 

1 • , . ., . 

I ·.1' ... 
. \ 

' .. , .. t : 

. i 
. . 

\ .... _ ..... ... ',, '· 
I .· • . 

r • ' 
.... . . ... 

··' . ( . \ : ... , , .,,. . . 


	ludiektransport1 copy
	ludiektransport2 copy

