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Pamflet in Groningen
In de stad Groningen is een pamflet in enkele wijken van de
stad rerspreid dat voor de nodige onrust geeft gezorgd.
In het pamflet (bijl. A) wordt, suggererend dat ket schrijven
werkelijk door de gemeente Groningen ie opgesteld, gewezen
op de aanwezigheid van bepaalde giftige stoffen in het
leidingwater met een opgave van mogelijke gevolgen bij het
tot zichnemen daarvan.
Wie er achter deze wijze van valse voorlichting schuil gaat
of gaan is bij de plaatselijke politie onbekend.
Tevens wordt bijgevoegd (bijl B) een persverklaring m.b.t.
deze eaak.
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GEMEENTE GRONINGEN
Aan de inwoners van de stad Groningen
GRONINGEN, eind december
Wij voelen het als onze plicht u te informeren over de uitslag
van het onderzoek dat wij ingesteld hebben naar aanleiding
van de vondst van de stof hexachlorofeendioxyde in het waterleidingnet in uw wijk.
Uit dit onderzoek is niet gebleken dat uw leidingwater een
bedreiging vormt voor de Volksgezondheid.Er is dus geen enkele
reden tot ongerustheid.
Bij langdurig gebruik van grote hoeveelheden leidingwater
(méér dan twee glazen per dag) kunnen de volgende verschijnselen optreden:
-lusteloosheid
-misselijkheid
-huidirritaties
-afnemende eetlust
-plotselinge transpiraties (vapeurtjes)
-kortademigheid
-stagnerende nagel groei
-haaruitval
-pijn in de linkerschouder (lateraal)
-impulsief gedrag
-verlammingsverschijnselen
-uitblijvende zwangerschap
-af en toe wegvallend gezichtsvermogen
Mocht u géén enkele klacht bij uzelf herkennen (hetgeen in de
meeste gevallen zo zal zijn),dan nog menen wij uerop te moeten
wijzen dat het onsziens raadzaam is uw kinderen voorlopig bronof mineraalwater te drinken te geven.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met het krisiscentrum (24 uur per dag bereikbaar) onder de volgende telefoonnummers 179111,253200,710179 of 128474.
Tevens willen wij deze gelegenheid aangrijpen om u een voorspoedig 1981 toe te wensen.
namens het college van B & W
De secretaris:

Burgemeester en wethouders
van Groningen:

1528117
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5 Januari 1981

Bijgesloten brief werd randaag in een aantal stadswijken in Groningen huis aan hui*
i

verspreid. Met deze brief stellen we de houiing van de overhaid en het argeloze vertrouwen
van de bevolking daarin, aan de kaak» Steeds «eer onderschat en verbloemt de overheid d»
ernst van de situatie waar het om gifgebrulk gaat*
-Zo lagen er bij Broek In Tfaterland eerst geen, dan 5000 en tenslotte 10.000 vaten
gif te lekkan.
•Een wolk giftig atyreen dreef bij Lobith het land binnen. "Niets aan de hand",
alleen roman dicht, auto*s afzetten en "voor alle zekerheid" de toevoer van da
drinkwaterbekkens afsluiten*
-In Eindhoven noesten de oudera zelf giftig spaanplaat uit de school van hun
kinderen slopen. De overheid wilde het pas over een half jaar onderzoeken*
-Bij de drinkwatervarvulllng in het Westland ging het veer eens om "onschadelijke"
concentraties* Desondanks wordt er sohoon rater gedistribueerd*
-Het terrein aan het Hoendiep waar een verffabMek stond, wordt helemaal
afgegraven vanwege de gifverontreiniging.
-Elke nacht rijdt er een chloortrein door de stad*

Gif zit inmiddels overall "en «r is nog steeds geen enkele reden tot ongerustheid"*
Het is een schande dat er zo net de belangen van de bevolking wordt omgesprongen.
Groningen is net co min veilig. Aagrunol staat tenslotte nog steeds in de stad.

Overigens is door een drukfout een verkeerd telefoonnummer in do brief terechtgekomen, liet het numaer 120474 was bedoeld het nummer van wethouder Wagenaar van
milieuzaken en volksgezondheidl 128274 •
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Activiteiten van het GAK in het kader van de hoorzitting
van de Gemeente Rotterdam over het stukgoed in de haven.

De publikatie van de stukgoednota van de Gemeente Rotterdam en de daarop gevolgde reacties van het Gezamenlijk Aktiekomité"
van Rotterdamse havenarbeiders (GAK), de Groep Marxisten Leninisten, de Vervoersbonden FNV en de ondernemingsraden verenigd in
de SOUH hebben een vervolg gehad in het houden van een zogenaamde
hoorzitting t.b.v. de Commissie Haven en Economische Ontwikkeling
van het gemeentebestuur.
Naast de diverse belangengroeperingen, waaronder de Vervoersbonden FNV en de Vervoersbond CNV, zijn het GAK en de vertege
woordigers van de ondernemingsraden van de SOKH uitgenodigd. Met
name de aanwezigheid van de SOEH is een doorn in het oog van het
GAK.
TI Q
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GEZAMENLIJK AKTIECOMITE VAN ROTTERDAMSF HAVENARBEIDERS

Inbreng op de hoorzitting van de eornrni.-.i'io voor de haven en
economische on t v/ikke l ing over de beleidsvoorstellen voor de
stukgoedsector.
d.d. 21 januari 1981

In de stukgoednota wordt voorgesteld zo'n 2-10 miljoen gulden .gemeenschap.-:
ftel d te gebruiken voor de financiering van herstructureringen en bedrijf::
verplaatsingen in de Rotterdarone haven, zonder dat; de zeggenschap van de
gemeenschap over het gebeuren in de haven wordt vergroot.
De vraag die aan de orde Is, is de financiële politie van de onderneminge
in de Rotterdamse haven zodanig, dat zij dit alles niet op .eigen kracht
kunnen en daarvoor 240 miljoen gulden gemeenschapsgeld nodig hebben?
De tweede vraag, direkt daarmee verbonden is, moet niet wanneer er dan ge
subcidieerd wordt, de zeggenschap uitgebreid worden, waarbij de belangen
van de Rotterdamse bevolking en in het bijzonder a:!e van de werkers in de
havon centraal staan.
Wat betreft de eerste vraag.
Nagenoeg alle stukgoedbedrij ven in de ?.ottt;rda>n:-;e havr-n zijn onderdoe! vargrote internationale concerns al?; Internatio-MIJ] Ier. Furness, SHV, Pakheec
Holding en NedLloyd (zie r-'okerr.ipel of Beleid, pap. 10, 12 en 12).
Deze concerns hebben allemaal ook grote belangen in andere overslagsectoren in de haven als containers en massagoed. Daarnaast hebben zij ook belangen in de dienstverlening, in de haven.
Deze concerns hebben ook in andere sectoren van de naatschapnij grote invloed. Geen kleine jongens dus, die bovendien grote winsten behalen.
Deze winsten, in bijzonder behaald in de stukgoodbedrijven zijn in de .'Afgelopen jaren niet aangewend voor noodzakelijke vernieuwingen on verbeteringen van arbeidsomstandigheden, ma-ar zijn weggevloeid orr< verdere oxn^nrü
van deze concerns elders mogelijk te maken.
Dit toont aan, dat er naar onze mening, gezien d t: financiële ponitit- </ar
de desbetreffende ondernemingen, geen enkele reden is om ?40 miljoen
gulden op tafel te leggen.
Dit geld zou beter besteed kunnen v/orden aan nndt-;re drinpendt-; ::aken ir
Rotterdam, bijv. op bet gebied van cle woningbouw o,M maar één van de gro^c
knelpunten var: deze tijd te noemen.
Dus financiering van de herstructurering vanwegr de financiële positie
van de betrokken bedrijven, is niet aar. de orde.

De .andere vraag is, of met de finano.i ering van de herstructurering; de
overheid (de gemeenschap) een grotere greep kan kri jgen op het hele gebeuren in de haven.
Door de nauwe betrokkenheid van de overheid hij de ontwikkeling in de
haven;:;, in de afgelopen jaren, r u;-.; t op de overheid een grote verantwoordelijkheid (zie Pokerspel of ?>eleid, pag.27 en 28).
V/aar we het niet: mee eens zijn, ir; het feit, dat in de :,tukgoednotn v/o r d t
voorgesteld, het overheidsbeleid, waarin omvangrijke subsidies aar; de
ondernemers wordt uitgedeeld, voort te 7,01.'••-n zonder dat de invloed vin
die overheid wordt uitgebreid, zonder dat de invloed var, do werker;..- i rde haven wordt uitgebreid. De green op de ondernemerr, wordt niet gro;\.r,
integendeel, een dergelijk beleid vergroot nl leen m a: L r de mach" v n n -Je
havenondernemern en de arbeiders worden buiten :-pel g e •,"•":• t, 1700 moe torer nel f s verdwijnen. Dit kont. in feite neer op het cub^. idi e r t. n van het
on t R l ag v an l 7 00 :nen s en .
Met hun macht manipuleren de ondernemers me1' l n d i nrpakctten on de werkers in de haven en de plaatselijke overheid ouder druk te zetten, x.oals
bij MTR.
Nu valt. niet te ontkennen dat door de voortduren do tt/chnif-.-.ohe vooruitgang
er 'wijzigingen plaatsvinden in h t: t hele oversla;;gebr uren .
Mao.r gerntjf-nBChapageld rnoet in zo'n .oituatlo juist worden aangev/end om do-belangen van de betrokken werkere veilig te .stellen en niet als blanco
cheque voor de ondernemer::;.
De feitelijke situatie in de haven i F nu, dVc de ondernemers bezig ?:ijn
hun politie te versterken, waarbij de lono", de v/erkgc--lc genheid en de
arbeidKOüiotandigheden voor de arbeiders onder grote druk staan.
In deze situatie moet do gemeente Hotiterdon haar greep, vergroten. .net ai
uitgangopunt de belangen van de werker:,.
Wanneer overgegaan wordt tot het geven van subsidie moeten daar voorwaar
aar verbonden worden, waarbij het eisenpakket van de v/erkers in de haven
uitgangspunt kan zijn (zie Pokerspel of Beleid paft. 23,'.

op (5e al l cre-.-uT.te plaats richc op de bouw v>r> ,'<• rk-'-li ;;k ''sociale woning
bouw".
i
l

f

Narist het verb inden-.sian voorwaarden aan '; ; ub--l di ever] ening, ?:ou de ge;r>eoi
ook i n i t i a t i e v e n moeten nemen, c,eer J i r e k t ' c i n v l O ' . - . ' t<- v e r w e r v e n In het

'
»

hel e h a • •' P n p e b f* u r e n .
De gemeente rnoet een veel grote rol .".pelen dan tov v-u n o e in het S-'vvt^n
en leider-, van
van

de liavenontwikke.11 n f.; e n, en c'a;:;rh;v M.: dtelnt;ninp. in ..jn o;

^c'spen ia! iseerde terminale ten behoev- • vrji; bepualcie proijul-i t;groener:

niet r-,ohuwen.
^_

Niet;-., weerhoudt de gemeente er^.'an zelf ini +. j ac~i. ev en
bedrijven op

f

o;, nemen orr; overal-g

te zetten, waarbi.1 particulieï-^ i - :-''iri,;; ven op

voorwaarden" Ic'.-dingpaketten later; overal 'inn , of

''gebruikers-'-

or; > -.:n grotere ;;rv.-f;[.- ','/

krijge-n op de dienstverlenende sector, soal?.; door Ju.': opzetten van eon
gemeentel ivjk sleepbootbedri j f.
Ren voorstel wat door het personeel in de ;-:it,epdir-n:-ten zelf gedaan i.';,
om van het a-sociale beleid van ",mi l ai' ce konen.
Zo kan de gemeente sturing j;,even aan de ve randerirjgeT'. in <ie Rotterdx^'-t
braven en zorgvuldig alle belanden tegen elk ;.ar afwegen. Dan f'inaneiCM-Tt
geneen t o niet; meer de sanering ten behoeve var; de g^ote bedrijven, rr'iar
verdient de gemeente de investeringen terug, uit de dienstverlening aan
gebruikers van de gemeentelijke terminals.
Dit i;; ook liet beleid dat perspectief kan bieden aan de v/erkers in de na
?.o vordt ook de mogelijkheid geschapen een aan'cal allang op tafel liggen
rechtvaardige ei:ren in te v/i 11 i gen,
*
•
•

Dat in v/aar aan de werkerr- in de haven behoefte hebben.
Dur> goen gemeenschapsgeld als blanco cheques naar Je oriüernerers, naar
onder voorwaarden, zodat de socialt- belangen v,-in de bevolking van Rotterdam veilig gesteld wordt.
En nit-t andersom, zo al t: nu de kaarten op tafel ligg-:-;/.
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Betreft: ABAQ/Informatiemarkt
Op Zaterdag 28 februari 1981 vond er in Amsterdam-Oost in het Buurthuis
een informatiemarkt plaats, georganiseerd door de ARAG»
Op deze informatiemarkt werd het bijgevoegde materiaal verzameld
(zie bijlagen).
Niet meer dan ciroa 30 personen bezochten de tentoonstelling. Een
teleurstellend aantal volgens de organisatoren» De geringe opkomst
werd onder meer geweten aan het niet beschikbaar zijn van het
"luidspreker-busje". Ook de crocus-vakantie zou in deze invloed hebben
gehad.
van de ARAG-mensen die op 23 januari 1931 vergaderden werden onder
anderen de volgende personen gezien f
Buiten de organisatoren was er nog een aantal groeperingen op de markt
aanwezig. Hun identiteit blijkt uit de bijlagen. Ook het Fort van
Sjakoo was vertegenwoordigd. Verontruste vberoeps)militairen werden
niet gesignaleerd.

Op 8 april 1981 zal er in Haarlem worden vergaderd over "IJmuiden" (HOC
Op 15 maart 1981 komt de ARAG weer in het buurthuis bijeen om aktie
tegen het IKO voor te bereiden.
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"Breek Atoomketen Nederland"

basisgroep KINKERBUUJCk

Amsterdam, winter '80-'82

Ziekten die mensen oplopen door afvalstoffen uit atoomcentrales.

Wordt u ook zo ziek van dat gezanik ( Brede Maatschappelijke Diskussie ) over kerncentrales?
Niet zo algemeen bekend is dat je er écht ziek van wordt. Atoomcéntrales zijn niet
alleen gevaarlijk voor de mensen die erin werken. De omwonenden lopen grote gevaren
en ook mensen die de produkten eten of drinken die afkomstig zijn uit de buurt van
een kerncentrale. Steeds meer rapporten verschijnen van onderzoekers die de volgende
ziekten meer en meer in verband brengen met atoomcentrales omdat zij in de omgeving
van die centrales ook in toenemende mate voorkomen:

LEUKEMIE ( BLOEDKANKER )
Het feit dat momenteel onze biologische kennis en statistische gegevens tekort schieten om het jongetje te identificeren dat zijn leukemie aan een atoomcentrale te dan~"l'en heeft, betekent niet dat dit jongetje niet bestaat.
det staat nu wel vast dat radioaktief Strontium-90, een stof die vrijkomt bij atoom•~Bomexplosies, de oorsaak is van de vele gevallen van leukemie in Hiroshima en Nagasaki.
Bij atoom(proe f) explosies wordt deze stof over een groot gebied verspreid en komt via
het gras en de koe in de melk terecht. Een atoomcentrale produceert ook veel Strontiim-90
en verliest het via de schoorsteen en het koelwater, dat danmet, melk en vis weer bij
de mens terechtkomt.
Strontium-90 heeft precies dezelfde eigenschappen als Calcium-kalk. Melk is voor de
mens een belangrijke calciumbron. Strontium~90 wordt nét als kalk in de botten opgenomen en veroorzaakt plaatselijk een zeer sterke straling waardoor bloedkanker ontstaat.
Het in zee gedumpte afval van atóomcentrales bevat ook veel Strontium-9Q en nadat de
vaten zijn doorgeroest komt het vrij in het water terecht en wordt in zeedieren gekoncentreerd in graten en schelpen. Bij hogere dieren wordt het steeds méér gekoncentreerd
tot het bij de mens komt. Het eten van vis heeft dan bloedkanker tot gevolg.
Strontium-90 heeft een halfgaar de tijd van 28 jaar (na 28 jaar is de helft van deze
stof zijn straling kwijt,, maar het is na 2000 jaar nog gevaarlijk, al is de straling
tot 1/17 000 000 000 gedeelte gereduceerd).
MUTATIES ('VERANDERINGEN IN DE ERFELIJKHEID )
-Ven deel van het Strontium-90 .splitst zich in het lichaam spontaan tot radioaktief
-ttrium-90 dat zich in de geslachtsklieren concentreert en wel in de koppen.van de
••spermacellen. Hierdoor kan men kinderen krijgen met bijvoorbeeld mongoloïde idiotie.
Ock miskramen en vroeggeboorten zijn hiervan het gevolg. In de omgeving van Harrisburg
' is dan ook na. het reaktorongeluk een enorme toename gekonstateerd van miskramen met
waar misvormde kinderen (vnl. zonder hersenen, niet levensvatbaar dus),
idioaktief jodium kan ook mutaties en miskramen veroorzaken.
SCHILDKLIERKANKER
i belangrijk bestanddeel van het schildklierhormoon is Jodium. Het schildklierhormoon
•elt de stofwisseling (eten en temperatuur). Het radioaktieve Jodium-131 en -229 heeft
•zlfde eigenschappen als niet-radioaktief jodium dat normaal in het hormoon zit»
'•um-131 wordt door een kerncentrale in tamelijk grote hoeveelheden geproduceerd en
vrij door de schoorsteen^ via het koelwater en na ongelukken(Harrisburg) Het heeft
\alfwaardetijd van 8 dagen. In die tijd wordt veel straling afgegeven. In Harrisburg
erden de gezondheidsautoriteiten door het geven van jodiumtabletten te voorkomen
•>. bevolking teveel radioaktief Jodium-131 binnenkreeg. Of ze dat gelukt is zullen
over een aantal jaren ontdekken - de mens als proefkonijn.
iioaktief jodiism wordt dus opgeslagen in de schildklier, zodat plaatselijk met zeer
•ralingsdoses gerekend moet worden3 waardoor gezonde cellen veranderen in kankern
Wederom is het moeilijk te bewijzen of schildklierkanker veroorzaakt wordt door
'32 uit kerncentrales. Jodium-229 komt in veel kleinere hoeveelheden vrij, maar
't een halfwaardetijd van 17 miljoen jaar! De afvalvaten die in. zee gedumpt wor.m. zeker niet zo lang meel Door koncentratie in zeedieren (die hebben ook een
er) kamt het zeker weer bij de mens terecht.
z.o.z.

KWAADAARDIGE GEZWELLEN IN SPIEREN.

Omdat het radioaktieve caesiwn-13? zich in de spieren van mens en dier ophoopt, kan
daar kanker ontstaan. Caes.ium-137 komt vrij na atoomexplosies en via koelwater en
schoorsteen van kerncentrales, vooral na ongelukken en lekkages van het koelsysteem.
Het heeft een halfwaarde tijd van 33 jaar. Via vlees, vis en eieren en via de lucht
kan het door de mens worden opgenomen.
VERHOGING VAN STRALINGSDOSIS

De stralingshoeveelheid in onze leefwereld is de laatste 30 jaar behoorlijk toegenomen
door de stijgende hoeveelheid Tritium. Tritium gedraagt zich als waterstof, maar is radioaktief. Het kan overal in het lichaam doordringen want het menselijk lichaam bestaat
Voor 70% uit water. Tritium heeft een halfwaardetijd van iets meer dan 12 jaar.
VERGIFTIGING EN KANKER

Het gevreesde Plutonium, dat de grondstof is voor atoombommen en de brandstof voor
snelle kweekreaktoren, is bovendien zeer giftig (bijna net zo giftig als het gif van
de blikvergiftiging-bakterie) In elke kerncentrale wordt Plutonium geproduceert en
wel Voor 25 kernbommen per week als je de hele plutoniumproduktie van de wereld bij
elkaar optelt. Via het z.g. 'opwerken1, een chemisch proces, kan het uit de 'afgewerkte
reaktorstaven worden gewonnen, l atoom Plutonium is voldoende voor het ontstaan van
longkanker. In Cape de la Hague in Frankrijk staat zo 'n opwerkings fabriek. Enige tijd
geleden is daar Plutonium weggelekt en in de grond terechtgekomen,
Plutonium heeft een halfwaardetijd van 24 000 jaar. De eerste atoombom op Hir&shima was
een plutoniumbom met Plutonium uit een kernreaktor.
VERSTORINGEN VAN ENZYMSJSTEMEN

Voor bijna alle omzettingen in het lichaam (spijsvertering, groei van cellen etc.) zijn
enzymen nodig. Een belangrijk bestanddeel van deze enzymen zijn sporen zink. Atoomcentrales produceren zeer kleine hoeveelheden radioaktief Zink-65, echter het vermogen
van dieren om dit isotoop te koncentreren is ongekend. In de V. S. zijn in algen koncentraties van 15 000 maal de koncentratie van het koelwater gemeten. Bij jonge zwaluwen
liep de koncentratie op tot 500 OOOx omdat zij insekten uit de rivier eten. Zee-organismen bevatten ook hoge koncentraties zink-65. De halfwaardetijd van Zink-65 is 245 dgn,
VERHOGING VAN DE UITWENDIGE STRALING

Door de konstante afgifte van edelgassen (radioaktief Krypton is een splijtingsprodukt
van Uranium) wordt de radioaktiviteit zowel plaatselijk als over de gehele wereld verhoogd met alle gevolgen (die niet onderzocht zijn) van dien, Nogmaals:de mens wordt gebruikt als proefkonijn.
RADIOAKTIEF VITAMINE B-12

Vitamine B-12 is onder meer nodig voor.de aanmaak van bloed, de opbouw van eiwitten,
de stofwisseling van de zenuwen en als antistof tegen leververvetting,
Als enige organische verbinding bevat Vit. B-12 Cobalt. Radioaktief Cobalt-57,-58,-60
komt via het koelwater en de schoorsteen vrij uit kerncentrales. Radioaktief Cobalt
komt via vis, vlees en planten in het menselijk lichaam waar in de darm Vit. B-12
wordt samengesteld. Vit. B-12 wordt in de lever opgehoopt. Door het radioaktieve Vit. B-12
kan dan leverkanker veroorzaakt worden.
Verder produceert een atoomcentrale Mangaan-54, Rhpdium~106, IJzer-59, Cerium-144,
Zirkonium-95, Tin-89, Kools tof -14. .. .grotendeels met onbekende werking.
Al deze stoffen zijn isotopen of metalen die niet of nauwelijks in ons natuurlijk
milieu voorkomen en waar wij dan ook niet tegen bestand zijn. Door de lange tijden dat
deze stoffen straling blijven produceren en door de opname in de biologische kringloop
is het onverantwoordelijk deze stoffen te blijven fabriceren. Onderzoekingen wijzen
uit dat zelfs de lage straling
in de vorm van een r'óntgenfoto van een ongeboren
kind een enorme toename van de kans op kanker voor dat kind betekent.
Ook de uraniummijnen laten grote hoeveelheden radium in het grondwater komen en bovendien produceren zij een enorme radioaktieve steenberg waar voor indianen in de V. S.
wel huizen van zijn gebouwd door er beton van te maken. Toevalligerwijze wordt vaak
uranium gevonden waar oorspronkelijke bewoners van Amerika, Namibië en Australië wonen.
De geschiedenis van kerncentrales staat bol van ongelukken, bommen en kanker. De gevolge
van deze ontwikkeling worden vaak geheim gehouden of gewoonweg ontkend.
Voor meer inlichtingen
(fAIÜN

zie de uitgaven van de Vereniging Milieudefensie Amsterdam
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De poorten even dicht
Als parlementaire kontrole ontbreekt, kunnen er vreemde dingen
gebeuren met de reglementering
van liet vervoer van gevaarlijke
stoffen. Een nieuwe departementale rangschikking van een aantal bepalingen in het reglement vervoer
over land van gevaarlijke stoffen,
heeft onlangs de meldingsplicht
voor laden en lassen teruggebracht
tot laden en lossen op voor publiek toegankelijke plaatsen. Een
bedrijf dat de poorten even dicht
doet hoeft niets meer te melden en
dat ontneemt gemeenten een kontrolemogehjkheid. Met name de
gemeente Rotterdam wil die oude
bepaling weer ingevoerd hebben.
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Brandbare, giftige of explosieve stoffen worden dagelijks in grote hoeveelheden over de weg
vervoerd. Het zijn veelal brandstoffen zoals benzine en LPG of grondstoffen die nodig zijn bij de
produktie van goederen die onder andere de konsument gebruikt. Maar ook als 'woonkonsument'
kunt u er mee te maken hebben. Gemeenten mogen over hun grondgebied routes vaststellen
waarlangs de zogeheten routeplichtige gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd. Hoe doen
gemeenten dat? Hoe groot is dan de kans op een kalamiteit? En wat staat mensen in de omgeving
dan te wachten? Op deze vragen geeft dit artikel een - niet geheel geruststellend - antwoord.
Zulk transport heeft iets van een roulettespel, dat niemand echt beheerst. TNO bekeek op ons
verzoek hoe men zich systematisch een oordeel over verschillende routes kan vormen.
Als belangrijkste konklusies uit dit
onderzoek noemen we:
• Bij veel gemeentebesturen is
weinig bekend over gevaarlijke
stoffen en over de risico's die het
vervoer ervan met zich meebrengt.
Routes worden vaak met de natte
vinger vastgesteld. Onzes inziens
wordt onvoldoende rekening
gehouden met de belangen van
bewoners langs eeh route. Inspraak
bij het vaststellen van een route
wordt niet gegeven. Evenmin is
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beroep tegen een route mogelijk.
Ei is geen sluitend nel van routes.
Gemeenten mogen routes vaststellen,
maar zijn dat niet verplicht. Dat lijkt
inkonsekwent: er is wel een aantal
routeplichtige stoffen, maar soms is
er geen route.
• De kans op een ongeluk is
weliswaar klein, maar als er waf
gebeurt kunnen de gevolgen
geweldig zijn.
• Er is geen sluitend systeem van
dekkinü van schade die ontstaat uit

een ongeluk met ven-oer van
gevaarlijke sioffen. Voor verhaal op
de vervoerder moet zijn schuldbewezen kunnen worden.
Gemeenten zullen in het algemeen
nie'. aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Zij hebben ook niet
anderszins voorzieningen getroffen.
• De koatrole op vrachtauto's en op
naleving van voorschriften vindt
slechts sporadisch plaats.
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Wat /|j u (k
voorschriften?
Bij vervoer van gevaarlijke stoften gelden de volgende voorschriften:
• Het hoofdwegennet is vrij voer vervoer van gevaarlijke stoffen, maar gemeenten mogen op grond van de Wet
Gevaarlijke Stoffen op hun grondgebied
routes gevaarlijke stoffen aanwijzen Die
zijn aangegeven met speciale borden.
Een gemeente mag haar grondgebied
niet sluiien voor zulke transporten. Niet
alle gevaarlijke stoffen zijn routeplichtig
met name benzine en LPG niet. In principe is echter besloten om ook LPG roulepliehtig te maken, Voor bevoorrading
van de vele LPG tankstations /al dat dan
vele ontheffingen opleveren.
• Vrachtauto's die gevaarlijke stoffen
vervoeren moeten een oranje rechthoekig hord hebben. Bij tankauto's staan er
onder elkaar twee getallen op. Het bovenste getal geeft het gevaar aan. Hei
onderste getal is het identifikatienummer
van de stof, vooral van belang voor de
keu/e van bestrijdingsmiddelen. Gewone
vrachtauto's met gevaarlijke stoffen moeten een zelfde bord voeren, echter zonder getallen. De informatie op de verpakking moet dan uitkomst bieden,
• Tankauto's moeten voor bepaalde
sloffen zijn voorzien van een etiket (/k'
hierboven de illustraties 'de gevarenaanduidingen') dat de aard van het risico
aangeeft. In de kabine moet een gevarcnkaart aanwezig /ijn. waarop de hij
een ongeluk noodzakelijke maatregelen
staan
• Tankauto's moeten jaarlijks worden
gekeurd. Die verplichting geldt niet voor
andere vrachtwagens voor gevaarlijke
stotten.
• Voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen

vervoeren bestaan opleidingen. Verplicht
'zijn die niei. \Vel worden deskv,nd:ghcidseiseii gesteld aan chauffeurs die explosieve stoffen vervoeren. Voor zulke
transporten is bovendien toestemming
nodig van het Ministerie van Verkeer et,!
Waterstaai, en etn verklaring van geen
K-zwaar van de burgemeester \an de gemeente waarin het transport eindigt. Gemeenten waar hut doorheen gaal hoeven
niet te worden ingelicht.
• Voor laden en lossen van bepaalde
stoffen binnen de bebouwde kom ts soms
gemeentelijke toestemming nodig, turnen
de bebouwde kom soms kennisgeving. In
beide gevallen alleen ais de laad- of losplaats toegankelijk is voor het publiek.
Niet voorgeschreven is dat dat tijdig
moet gebeuren. Vijf minuten van tevoren
is theoretisch vroeg genoeg...
• Bepaalde gevaarlijke stoffen mogen
volgens het Wegenverkeersreglement met
dooi tunnels worden vervoerd. Maar de
Schiphollurmel m de weg AmsterdamDen Haag onder een van de startbanen
en hel aquaduct onder de ringvaart van
de Hiiarlcmmermecrpolder zijn wel
opengesteld, want die worden nitt als
tunnel beschouwd. Bi( de Drothttunnel
in Dordrecht worden vrachtauto's rnet
gevaarlijke stoffen echter door woonwijken aeleid Rijkswaterstaat laat momenteel tnjstuderen of meer vervoer van gevaar'ijke stoffen door tunnels /ou kunnen worden toegestaan.
• Andere regels /ijn nog: er geldt in en
bij dé auto een rookverbod, er mogen
geen passagiers worden meegenomen, dt
bebouwde kom moet zoveel mogelijk
worden vermeden, bij gladheid en zicht
minder dan 2(H) meter moet de chauffeur
stoppen, het transpoit moet zo wiel mogelijk worden afgerond on mag niet zonder nood/aak worden onderbroken

Konirole
De kontrole op het vervoer van gevaarlijke stoffun is be>|ist geriug. Het Korps
Controleurs Gevaarlijke Stoffen telt circa
30 man, die voor een belangrijk deel in
Rijnmond werken.
Jaarlijks zijn er zo'n twee miljoen transporten met gevaarlijke stoffen. De kontrole op bijvoorbeeld het voeren van de
voorgeschreven borden op de auto's lijkt
dan ook onbegonnen werk In 1978 werd
slechts ei-n fraktic van die twee miljoen
voertuigen gekontroteerd. Dat waren ongeveer 16 000 vrachtauto's, waarvan
8.6'*- op de een of andere manier in
overtreding was. Reden genoeg om aan
te nemen dat er dagelijks vrachtauto's
met gevaarlijke stoffen op de weg zijn
die in overtreding zijn en niet opgespoord kunnen worden

^\i Uovii ^vTsK'viilrn?
Veel gemeentebesturen weten weinig van
wat er over hun grondgebied wordt vervoerd, en zijn daar nauwelijks ongerust
over. Geen enkele gemeente heeft vooraf
overleg gepleegd met omwonenden over
het vaststellen van een route. Van enige
schatting van de risico's was veelal geen
sprake. Dat koiikiüderen we uit een enquête onder de 44 grote gemeenten in
ons tand (met eik meer dan 50 000 inwoneis). f)e enquête geeft de stand van zaken in de eerste helft van dit jaar weer.
Met gebrek aan informatie wordt het best
geïllustreerd d;>or RoiKrdam, waar men
tip dit gcbieti u-eli veel ervaring heeft,
maar tocïi mei-i informatie zou willen
hebben over do ruim 3600 transporten
die per week over Rotterdam* grondgebied gaan. Men zou er ook meer greep
op willen hebben. Ook is men er allerminst van overtuigd in alle gevallen zon- P
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Wat gebeurt
er bij
Routes voor gevaarlijke stoffen lopen gelukkig niet overal door dichtbevolkte gebieden, maar aan het (willekeurige) voorbeeld van een stukje Amsterdam, waarin
zo'n route loopt, laten we zien hoever effekten van ongelukken kunnen reiken. De
linkerkant van elke balk geeft de plaats van
een ongeluk aan. Door een cirkel met de
lengte van de balk als straal over het kaartje
heen te denken, krijgt men een indruk van
het totale getroffen gebied. De balk 'mogelijk scliadegebied explosie" laat zien tot
welke afstand van een ongeluk nóg schade
mogelijk is (zie ook pagina 516 middelste
kolom onderaan). Op de balk 'maximale
explosie' ziet men dat de haard een eindje
van de plaats van het ongeluk af ligt; want
de gaswolk heeft een eindje 'gewandeld"
voordat hij explodeert. Kaartjes en balken
hebben dezelfde schaal. !?*•'• :**r~*ls5o„,

der hulp van elders aan een kalamiteit
het hoofd te kunnen bieden.
Uit de enquête bleek dat van de 44 gemeenten er 21 een of meer routes hebben vastgesteld, en dat 24 niet weten wat
er over hun gebied wordt vervoerd
(waaronder 12 gemeenten met een of
meer routes). Vooral kornt dat omdat
men geen zicht heeft op het doorgaand
verkeer. De 20 die wel over gegevens beschikken, hebben alleen globale gegevens. Toch menen ze allemaal dat de
routeplicht goed wordt nageleefd, en een
grote meerderheid twijfelt er niet aan dat
een kalamiteit met voldoende mensen en
middelen kan worden bestreden. Alle gemeenten behalve Zaanstad hebben of
krijgen binnenkort een rampenplan.
Het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen, belast met de kontrole, wordt door
sommige gemeenten alleen ingelicht over
ongevallen 'indien het nodig is' of 'in
ernstige ge vullen'. Het Korps wil echter
over atle ongelukken met gevaarlijke
stoffenvervoer worden ingelicht.
Gemeentebesturen zien als voordelen
van de routes: een gemakkelijker kontrole, een snellere lokalisering, en kleinere
gevolgen van een ramp.
De bestaande regelingen vindt de overgrote meerderheid van de gemeenten
voldoende. Geen enkele heeft er behoefte aan om bepaalde wijzen van transport
te kunnen verbieden. In lagere maxi-
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De route loopi hiei
van de Piet Heinka-_
de naar de Wittenhurgergracht.

mumsnelheden ziet men ook niets.
Een meldingsplicht (vooral van belang
om meer inzicht te krijgen in het doorgaand vervoer) wordt door slechts enkele
gemeenten gewenst.
Inspraak en beroep
Bij het vaststellen van routes werd in
geen enkele gemeente overleg gevoerd
met bewoners/gebruikers van gebouwen
langs de (geplande) route. Alleen Rotterdam en Velsen meldden dat er achteraf
bezwaren waren geweest. Amsterdam
meldde geen bezwaren, terwijl nota bene
nog niet zo lang geleden een aktiegroep
een van de routes versperde. Bezwaren
van bewoners in Den Haag leidden tot
enige wijzigingen.
Beroep tegen een vastgestelde route is
niet mogelijk.
Een AROB-beroep is niet mogelijk omdat het vaststellen van een route een besluit van algemene «.trekking is. Een beroep op de gewone rechter heeft weinig
kans van slagen omdat het vaststellen
geen onrechtmatige daad is. En een beroep op de Kroon om de routeborden te
verwijderen kan niet, omdat het geen
verkeersborden zijn, waartegen dit beroep openstaat. Wie toch invloed wil uitoefenen rest weinig anders dan met akties de straat op te gaan.

Risicobeoordeling
We vroegen de gemeenten ook of er enigerlei vorm van risicoanalyse (schatting
van de kans op en beschrijving van de
mogelijke gevolgen van een ongeluk) was
geweest bij het vaststellen van de routes.
Slechts zes van de 22 gemeenten met een
of meer routes antwoordden positief:
Routes zo min mogelijk door woonwijken (Amersfoort); overleg met verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen om tot zo optimaal mogelijke route
te komen (Dordrecht); minimale bebouwing en maximale vrije ruimte (Heerlen); route met weinig aanliggende woningen en betrekkelijk laag ongevallenri- .
sico (Rijswijk); er is een ongevallenanalyse geweest (Velsen); zo min mogelijke
bebouwing en zo breed mogelijke wegen
(Amsterdam); minst bevolkte route
(Maastricht). We zijn van deze toelichtingen niet onder de indruk en vermoeden dat de verschillen met gemeenten dje
'neen' zeiden niet groot is.

\ ;$1 dj n *k- risico's?
Uit het feit dat zo weinig gemeenten zegeen enigerlei risicoanalyse ie hebben gemaakt en uit de toelichtingen die op wél
gemaakte analyses werden gegeven, konkluderen we dat gemeenten vaak nauwelijks op de hoogte zijn van de risico's die
het vervoer van gevaarlijke sloffen niet
zich meebrengt.

"^emtxi
i:\piosH*

Dat is bepaald niet in het belang van de
mensen die langs zo'n route wonen of
werken. Onder andere daarom hebhen
we de Werkgroep Industriële Veiligheid
van TNO verzocht na te gaan hoe jt; die
risico's zou kunnen schatten.
In de eerste plaats geven we een beeld
van de mogelijke gevolgen van een verkeersongeluk met een vrachtauto met gevaarlijke stoffen. Daarna laten we zien
hoe groot ongeveer de kansen zijn dat
zo'n vrachtauto in een verkeersongeluk
betrokken raakt, en tenslotte kombineren we die twee. zodat men ongeveer
kan schatten hoe waarschijnlijk het is dat
er een verkeersongeluk gebeurt en dat
daar dan bijvoorbeeld brand, explosie of
een gifwolk uit voortkomt.
! NK
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Bij brandbare stoffen gaat dat meest a!
gepaard met een vuurbal;
• explosie;
• verspreiding van een gifwolk (dispeisie).

Toelichting
Een piasbrand kan optreden bij bij voorbeeld benzine of LPG. De gevolgen k u n nen bestaan uit straüngsschade (bij mensen /ondci bescherming dus uit brandwonden) en uit direkte brandschade
(vlamkoniakt). in het algemeen beperk!
lot schade aan het wegdek. Uitgaande
van bepaalde veronderstellingen geeft d;U
het volgende beeld:
Brandwonden kunnen ontstaan binnen
...m van de rand van de plas

i*.

Steeds is uitgegaan van de (pessimistische) veronderstellingen dat de hele lading van een tankwagen zou vrijkomen,
hoewel vloeistoffen altijd in een aantal
tankcompartimenteri worden vervoerd.
De effekten die bij vrijkomen van de hele lading kunnen optreden zijn:
• piasbrand - bijvoorbeeld een plas benzine die in brand raakt:
• BLEVE (spreek uit blèvie) - popujaij
gezegd een onder druk staande vloeistof
gaat door het bezwijken var de tank "in
een explosieve reaktie' over in gasvorm.

Een BLEVE. gevolgd door een vuurbal,
/al vrijwel alleen kunnen voorkomen bij
onder druk vervoerde brandbare gassen.
BLfiVEI treedt op door brand of door
mechanisch geweld. Hij hoeft niet te
worden gevolgd door een vuurbal, maar
het is vrijwel zeker dat er een zal ontstaan als de BLEVE door brand is ontstaan of wanneer er door ernstig mechanisch geweld vonken worden geproduceerd. De vuurbal is van korte duur circa 15 sekonden en geeft een intense
hitte. De direkte brandschade is beperkt,
omdat de vuurbal opstijgt. Voor de hittestraling van een Bl.EVE plus vuurbal
van t-en geheel me\n gevulde
tankauto geldt:
.,
Brandwonden ontstaan binnen ...m van
het midden van de vuurbal

2e graads 1e graads
propaan (45 m1)
benzine (4S nv>)

:><> m
15 m

45 m
55 m

Meestal zal de schade üus beperkt Wijven tot ik' direkte omgeving Een dergelijke maximale ben/incbrand is moeilijk
ie bestrijden, i:n ten propaanhrand nog
moeilijker Komt er minder vrij, dan is
bestrijding gemakkelijker. Bij \eel verkeersongelukken wordt besfrndina extra
bmioeihjkt door filevorming, waardoor
'Ie brandweer kan worden

diameter
vuurbal
1 70 m

Ie graads
brandw.
165 m

2e graads
brandwonden
250 m .

Is er bnmJ ontstaan zodat do tankwand
door verhitting van de inhoud dreigt te
scheuren, dan moet zo mogelijk de hele
tank \olkdig na! worden gehouden. Dat
zat echter om diverse redenen vaak niet
lukken. Evacuatie van de mensen uit de
i<mj?c\g is dan ook onmiddellijk na een
ongeluk met bijvoorbeeld LPG geboden.
BLHVh kan al binnen 10 minuten na het
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begin van de brand optreden. Een BLEVF. door mechanisch geweld ontsteekt
direkt en kan niet worden bestreden.
Kxplosie: de gevolgen hiervan zijn bekeken voor hel vrijkomen van een maximalo tankinhoud propaan (45 m 3 ). Een vrij-

Door de snelle opeenvolging van gebeurtenissen is bestrijding van een explosie
praktisch onmogelijk,

; • • • > ; • ; ; ;; '"WAARMjK.e STORTN

in gemeenten met meer dan 50 000
inwoners (eerste helft 1980)

\^,
gemeenten

>v \

Alkmaar
A'melo
Aiotien a d Rijn
Amersfoort
Amstelveen
Amsteidam
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Delft
Den Helder
Deventer
Dordrecht
Ede

Eindhoven
Ernmen
Enschede
Gouda
's Grsvenhage
Groningen
Haarlem
Haarlenirnermeor
Heerlen
Helmond
Hengelo
'5 Hertogenbosch
Hilversum
Leeuwarden
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Roosendaal en Nispen
Rotterdam
Rijswijk
Schiedam
Tilburg
Utrecht
Velsen
Venlo
Vlaardingen
Zaanslrni
Zeist
Zoetermeer
Zwolle

&p ^

neen
1

ia
i^

2
-

neen
neen

60 'j

1
1
2
1
1 ')

~
1
1
2
~
1
-

3
1
1
1
1
2
1
2
8
-

ja

• neen
,a

neen
neen
7

neen
,3

m studie
neen
neen
neen
neen
m studie
ia

in studie
7

neen
m studie
ia
in studie
ia

neen
in studie
neen
ia
m studie
neen
neen
noen
neen
naen
neen
nsen
neen
neen
neen
ia
is

? = weet niet
') Amsterdam lelt alle aftakkingen van «en
route apart
*) de route is niet verplicht: berm; op
afspraak mot grote vervoerders
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Een onmjf rechthoekig bord. zuah da! op
tankauto's mei gevaarlijke inhtiitd
verplicht is.
gekomen gaswolk hoeft niet meteen te
exploderen, maar kan, afhankelijk van
weer en win<l en orngevingsgesteldheid.
gaan 'wandelen', onderweg langs een
ontstekingsbron komen en pas dan exploderen Door vermenging met lucht neemt
de explosieve inhoud in eerste instantie
toe en daarna weer af. Voor twee weertypes werd bekeken waar een explosie
welke schade kan aanrichten. Bij een
windsnelheid van 5 m/sek. heeft de gaswolk zijn maximale explosieve inhoud na
40 sekonden. Hij heeft dan 200 meter afgelegd. Bij 2 m/sek. is dat na 3 a 4 minuten (200 a 250 sek.): hij is dan 400 tot
51X1 meter weggedreven.
Explodeert hij als de explosieve inhoud
maximaal is, dan moet men op de volgende schadegebieden rekenen (ai'sianden tot het centrum van de explosie):
zware herstelbare glasschade schade
schade
600 rn
60 m i 80 m

nritbreuk
18<X>m

Door verbranding bij de explosie zelf en
door eventuele instorting van gehouwen
(bij zware en herslelbare schade) kunnen
doden en gewonden valit-n. Ook bij ^Sasschade is persoonlijk letsel mogelijk door
rondvliegende glasschenen.
Versp'-eiiH «Ie wolk zich vertier, d'tn kan
vip nog grotere afstand van hè!' ongeluk
schade ontslaan. De wolk word! wel minder explosief, maat bedreigt ook <.eulergelegen bebouwing. De afstanden van de
ougevalsplauts tot die gebieden waar nog
schade mogelijk is. zijn Uie kaauje;
pag. 514): '
windsnelheid
5 nvsek
2 nrsek

zware
schade
340 m
750 m

herstelb.schadt'
480 m
830 m

glasruitschade breiik
K4ü m 2000 m
114(1 m iso<) m

Giftige gaswolk. Bekeken /ijn de schadegebieden hij het vrijkomen van het giftige zwavelkoolstof en van het agressieve
en bijlende zoutzuur. Aangenomen werd
dat alie drie de kompartimenten van een
tankauto van 36 nv! het begaven.
Om de giftigheid te benaderen werd uitgegaan van de 'Lethale Concentratie"
(LC-waarde) en van de MAC-waarden.
De LC-waarde is. de koncentratie die in
dierproeven voor een bepaald percentage
dieren dodelijk bleek. De M AC-waarde
geeft iU' koncentratie aan die een gezonde werknemer dagelijks jarenlang kan
doorstaan zonder daar schade van te or~"
dervinden. Een koncentratie van 10 x
MAC-waarde is mogelijk wel schadelijk "~
Bekeken werd op welke afstanden die
koticentratics kunnen voorkomen:
zwavelkoolstof
LO waarde
10 x M AC- waarde

wind
5 m/sek.
300 m
3<XX> m

wind
2 m/sek.
I6(Xjm
600 m

zoutzuur
l.C-wiiarde
10 x MAC-waardc

100 m
1700 m

175 m
«XXI m

N.B. zwavelkoolstof is na vrijkomen en
verdampen op meer dan l O km afstand
te ruiken (een beetje zurige stank).
Bij de bestrijding van giftige vloeistoffen
moet men in de eerste plaats voorkomen
dat de tank leegst room t en in de tweede
plaats dat de vloeistof verdampt. Ver- _^
damping van zo'n hele tankinhoud kan
overigens wel een paar uur duren. Men _
kan /ich enigszins beschermen door bin
nenshuis te blijven, maar indien mogelijk
/uilen omwonenden moeten worden geë- *
vaeueerd.
Kans op ongelukken en kalamiteken
Ter beoordeling van het risico van een
bepaalde route komt na de mogelijke gevolgen van een ongeluk de vraag hoe
gniot de kans is dat er een ongeluk ge-'
bextrt met een vrachtauto met gevaarlijke
stoffen.
De kans op een ongeluk kan onder andere worden vertaald in de vraag hoe veilig
een nnite is: is er een snelheidslimiet.
beveiligde kruisingen en dergelijke? \Ve
kunnen grofweg dtie typen wegen onderscheiden: hoofdwegen, stadsrand- en pro
vincialc wegen en ijewont' wegen in dt
bebouwde knin.

Gaan we.uit van dodelijke ongevallenc.ilf'ers per kilometer weg en houden We rekening mei'de verkeersintensiteit, vhn
blijkt dal het in het algemeen voor de
kans op een ongeval niel van belang is
over wat voor soort weg de route gaat.
Alleen als een weg een erg ongunstig ongevallencijfer geeft, moet daar rekening
mee worden gehouden hij het vaststellen
van een route gevaarlijke stoffen.
In andere gevallen is het belangrijker om
te xveten hoe groot de kans is op een verkeersongeluk waarbij een gevaarlijke stof
vrijkomt. Die Hlijkt te liggen op zeker
gemiddeld één ongeluk per jaar in Nederland. Maar ook al komt er een gevaarlijke stof vrij. dan nog is er een reële
k;ms dat er niets gebeurt. De kans dat er
wel wat gebeurt is als volgt:
• Voor brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld benzine) is de kans op een plasbrarxi even groot-als de kans dat er niets
gebeurt.
• Voor brandbare gassen valt er. als we
LPG als voorbeeld nemen, het volgende
te zeggen: Komt er LPG vrij. d«n is berekend op basis van Amerikaanse ongevallenjzegevens - de kans op een BLïiVE 7 op JOU. gemiddeld m 13 van de HX>
keer zal brand ontstaan en in eveneens
13 van de 100 keer zal er een explosie
plaatsvinden. In 67 van de I'JO keer gebeurt er echter niets.
• Giftige stoffen zullen zich - als er een
lek is - zonder meer verspreiden. Hoe
erg de gevolgen zijn. hangt af van de
soort stof en van de omgeving - bebouwing, begroeiing, wind en dei gelijkt.
Voor de beoordeling van de risico's moet
men verder nog weten boe vaak verhoudingsgewijs verschillende stoffen ver-

groot, als er wat ge&eurt js het voor
voerd worden. Voor het trajckt tussen
Rotterdam en Gouda is een keer gett-ld
iemand di< daar schade van heeft, zeer
hoe de-verhouding lag tussen de verschil- de vraag wie er voor opdraait. Een slui. tenci systeem van dekking is er niet. De
lende soorten gevaarlijke stoffen. Daar
bleek cu. tien prinrent giftig, ca. zestiy
bestaande mogelijkheden van verhaal
/uilen wellicht nog beperkter worden als
procent brandbare vloeistoffen en ca.
dertig procent brandbare gassen.
de vrees van de Vereniging van Neder• Als er -- uitgaande van boven ge noemlandse Gemeenten-.uitkomt. dat verzekeraars rampen in hel algemeen van dekde vervoersaandclen - bij een verkeersking zullen uitsluiten.
ongeluk niet een vrachtaulo een-gevaarlijke slof vrijkomt (een kans van gemidDe bestaande mogelijkheden zijn als
volgt;
deld zeker éénmaal per jaar in NederPersoonlijk Irtsel wordt vergoed door het
land), dan is re berekenen ds t de kans
ziekenfonds af de partikuliere ziektekosdat er niet;> gebeurt ongeveer even. groot
-. fenverzekering, eventueel aangevuld
is als de kans dat ei wel één van de gedoor- andere delen van het sociale verzenoemde effektcn.optreedt. In liet iaatsie
«eva! is tle kans op een plashraiul het
ktfring>stelsel.
Als men de schuld van de vervoerder
groóist. namelijk 34 op KS). Als maximaal effekt zullen tot op 5ü meier afkan'bewijzen, kan men zijn persoonlijke
en materiele sehnde-ook verhalen op de
stand eerstegraads brandwonden kunnen
• WA-verzekering van de vrachtauto. Die
voorkomen.
De kans op een gif\volk is l op K), liet
dekt echter niet eje.n-iogejijke evacuatiekosien bij.het vrijkomen van een gifwolk
getroffen gebied is sierk afhankelijk van
en m>k niet schade die ontstaan is tijdens
de stot en de omstandigheden, maar'kan
zich (o( enkele kilometers uitstrekken.
kuiert of lossen. Juist bij gevaarlijke stofDe k,ms op ec,n explosie is l «p 25. Bij
fen 'zijn bij iadèn en lossen de risico's
ten maximale explosie zuilen er zelfs tot
grom. omdat er dun menselijke handelingen moeten.worden verricht, waarbij
op"6i.MI m rondvliegende glasscherven .
zijn.
fouten gemaakt kunnen worden.
Materiele schade. Schade aan huis en inDe kans op BLF.VH is l op 50. Als
maximum t'ffekt zullen zelfs tot op ruwboedel door brand ot' explosie en de gevolgschade daarvan worden vergoed door
weg 250 meter afstand eersie gniatls
de inboedel- en opstalverzekering. Verbrandwonden voorkomen.
Toï slot de bestrijdingsmogelijkheden in
mogensschade (niet-materiele schade)
ht-t kon: Bij een piasbrand en een gifwordt er echter niet door vergoed.
Gebroken ruilen woiden, ongeacht de
wolk, zijn de bestrijdingsmogelijkhedeii
beperkt. Bl.EVE en'explosie kunnen
oorzaak, vergoed door een glasverzekering. Schade aan een auto door een van
nauwelijks worden bestreden.
buiten komend onheil wordt vergoed
Aansprakelijkheid en
door een eventuele kaskoverzekering van
verzekering
de auto. Oo)c .dus bijvoorbeeld lakschade
' door een Njtend zuur.
Is de kans op een ramp misschien niet

Tenslotte
Ah Sve tenslotte overizien hoe de kleine kans op het grote gevolg
te verminderen is, blijft er als grootste instrument een vermindering van gevaarlijk vervoer over. Maar maatschappelijk gezien.
gegtven de behoefte aan zulke stoffen, is dat iets dat nog in het
verschiet ligt. Wel zou een goed vestigingsbeleid de lengte kunnen beperken van routes die gevaarlijke stoffen afleggen.
-De kansberekening die we hebben opgesteld, geeft een zekere
mogelijkheid om routes gevaarlijke stoffen af ie'wegen, Maar
vaak is een afweging'onmogelijk, omdat er maar één aanwezige
route is. Een betere kontrole op dit soort transport en een betere regeling om schade te verhalen lijken zeker gewenst.
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Eindelijk is er een overzichtelijk stuk verscnenen over de gevaren bij het
transport van gevaarlijke stoffen.
T.N.O.heeft een opdracht gekregen en naar behoren uitgevoer-d*
Dat de resultaten echter niet in overeenstemming kunnen zijn met de werkelijkheid,blijke uit het volgende.
Bij de gevolgen van een ongeluk is onderscheid gemaakt tussen schade die
direct na het ongeluk te constateren is en schade die achteraf pas waar te
nemen is.
Wat betreft de directe Bchede^üLoppen deze gegevens wel.
Bij de gegevens .over schade die achteraf pas blijkt(uitwerking op de mens)zetten
wij onze vraagtekens want in het rapport wordt uitgegaan van de M.A.C.waarde(=
Maximaal Aanvaarde
Concentratie)welke geldt voor een gezonde werknemer.
Naast gezonde werknemers wonen bij ons echter ook bejaarden,zwangere vrouwen en
kinderenden dezen zijn vele malen gevoeliger.
De MAC norm gatvt bovendien uit van wat wij heden ten dage kunnen meten en
weten.Maar wat wij weten en meten is nog steeds beperkt.Dar.rom heet het ook
"aanvaarde"concentratie»Het is dus in feite een afspraak. Omdat wij ste ..ds meer
te weten komen»zijn de grenzen van het aanvaardbare niet vast maar worden op
allerlei niveau's steeds teruggedrongen.Daarom vertrouwen wij de gegevens ook
niet en ga; n er van uit dat het schadegebied bi;J een ongeluk vele malen groter
zal zijn dan berekend is.
Behalve over de gevolgen van een ongeluk gaat het rapport ook over de kans op
een ongeluk.
Bij kansberekening gaat men uit van welke ongelukken er in het verleden zijn
gebeurd en van wat men op grond van technische gegevens kan verwachten.
Maar wat men in een.kansberekening nooit voorspellen kan is het menselijk gedrag.
Het blijkt dan ook dat vele groto ongalukken(Harrisburg,LPG-ramp op een spaanse
camping)statistisch niet te voorspellen waren.
Dat menselijk gedrag in druk verkeer al helemaal niet te voorspellen is,lijkt
ons duidelijk.
"Tussen 17.00 en 19.00 uur is het verkeersbeeld op de Eilandenboulevard dusdanig
dat het zijn weerga niet kent in Amsterdam»"(citaat uit een politie-rapport)l!J
Verder constateren we dat er op een gegeven moment drie mamoet tankauto's(lPG)
achter elkaar over de gracht rijden en dat er ann het eind van de boulevard twee
LPG-tankstations zijn.Als een van deze 'bommen' ontploft gatt de rest mee.
¥at zijn dan de gevolgen?Is dat te berekenen??.
NES,dat is niet te berekenen,maar we voelen de gevolgen wel aan EN ¥S ZIJN SR
BANG VOOR! l!!!
Aan welke gevaren staan wij bloot?Het is toch te gek dat we tegen zlSlke gevaren
nog aktie moeten voeren!
Het minste wat de gemeenteraad kan en moet doen is kiezen voor een alternatieve
route.
Volgens ons getuigt het blootstellen van de bevolking aan zulke grote risico's
van Wanbeleid.

¥egonveiligeweg
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wijkopbouworgaan «Wieuwendam»i.o.
WERKGROEP VUILVERBRANDIÏiG

Alkmaarstraat 2
Postbus 27035
1002 AA Amsterdam.
T e l . 020 - 36 25 01
Dames en Héren,
Wij verzoeken u uw volle aandacht te willen geven aan het grote
afvalprobleem, dat door allerlei omstandigheden in de laatste decennia
is ontstaan.
Billen wij voor onszelf en voor de toekomstige generaties nog een
leefbare wereld behouden, dan zullen andere besluiten genomen moeten
worden.
Lag de nadruk tot nu toe allereerst op de voor onze economie voordeligste
iianler van produceren op de korte termij n - en met een volledig voorbij
gaan aan alle andere belangen - nu vinden wij dat niet langer gewacht
kan worden met ombuiging van dit beleid, en met meer aandacht de gevolgen
op lange termijn te overwegen.
::?.t afvalprobleem wordt door deze verkeerde kostenafweging afgewenteld
op de samenleving en op toekomstige generaties.
Kringloopprodukties dienen onverminderd voorrang te krijgen boven vuilverbranding, ongeacht de reeds gedane investeringen in andere verwerkingswijzen.
De grote, reeds bekende gevaren van verbranden, maar vooral de nog
onbekende of niet voldoende aangetoonde gevaren laten ons geen andere
keus en wij hopen dat dit schrijven met handtekeningen zal bijdragen
tot een "gezondere" besluitvorming.
de werkgroep vuilverbranding van
het wijkopbouworgaan Nieuwendam.
De Amsterdamse

vrouwenraad.

D-mes en heren,
Wij vragers uw aandacht voor de gevaarlijke situatie in Amsterdam,
tengevolge van de verkeerde verwerking van het huisvuil.
wij vinden dat zo snel mogelijk moet worden overgegaan op hergebruik.
Daarbij denken wij aan:
- Statiegeldglas, en het bevorderen van het gebruik van eenheidsglas,
waardoor flessen en potten overal ingeleverd en hergebruikt kunnen
worden.
- Organisch afval ruoet apart opgehaald worden en als veevoeder, voor
de winning van methaangas of op enig andere milieuvriendelijke wijze
hergebruikt worden.
- zware metalen, die een ernstige bedreiging vóór de gezondheid vormen,
~~ten uit ons afval geweerd wórden.
- kringlooppapier moet grotere aandacht krijgen, ook in de overheidssector. Vooral Rijk en Gemeente zouden unaniem op kringlooppaoier
moeten overschakelen.
- plasticverpakkingen moeten zoveel mogelijk vervangen worden door
andere materialen. Wij denken hierbij aan papier- en vlaszakken, vooral!
ter vervanging van de plastic draagtassen.
net overblijvende plastic kan op minder gevaarlijke wijze omgesmolten
worden en opnieuw gebruikt worden,
medicijnen, foto-ontwikkel-vloeistof, afgewerkte olie, ver'fresten, etc.
kunnen ook apart ingezameld en verwerkt worden.
- ie mogelijkheid te scheppen om niet meer voor eigen gebruik geschikte
artikelen in een openbare ruimte te verkopen (zoals In Beverwijk op
de z.g. zwart.-markt) of voor verwerking af te staan aan creativiteitsgroepen in do buurt- en/of wijkeentra
Lij huisvuilverbranding houden we altijd slakken over, die door uitlogen
j.n een later stadium niet ongevaarlijk zijn voor lucht en bodem.
De na verbranding vrijkomende gassen zijn echter gevaarlijk, evenals de
«eer kleine stefdoeltjes, die door geen enkel filter op te vangen zijn.
Gevolgen als huidaandoeningen, brandende ogen, aantasting van ademhaling sorganen, zelfs leveraandoeningen en chromosoomafwijkingen vinden
wij een te hoge prijs voor de gemakken van weggooien en verbranden van
onmisbare grondstoffen.
Wij verzoeken u al het mogelijke te doen om aan deze waanzin een
einde te maken.
De werkgroep vuilverbranding.
De Amsterdamse vrouwenraad.

wij vragen u dringend het volgende in overweging te nemen:
Door de hoge kosten, die tegenwoordig verbonden zijn aan het bezit van
rsen auto, is het voor veel inensen alleen maar mogelijk de auto te
handhaven ten koste van andere, noodzakelijke levensbehoeften.
Door het wegvallen van veel buurtwinkels en de straatverkoop van levensmiddelen is de auto vaak onmisbaar voor het doen van inkopen.
Het openbaar vervoer in zijn huidige opzet is niet in staat hierin enige
verlichting te brengen, omdat bussen en treinen niet overal kunnen komen,
Proeven in enkele plaatsen in het buitenland hebben geleid tot een
succesvolle verbetering van het openbaar varvoer door de inzet van de
8-.10 persoonsbusjes, die een bepaalde route door de wijken rijden en
overal langs de route stop_p_en op verzoek.
"•02e busjes rijden langs de winkels, maar brengen mensen ook bij
bushaltes.
Tegenover de hieraan verbonden kosten van chauffeurs en exploitatie van
de busjes staan echter hoge baten als gevolg van een vermindering van
het aantal personenauto's, als ge kijken naar de kosten van
wegenaanleg en onderhoud, verkeerspolitie, het beslag dat de wegen
leggen op de kleine ruimte die we in Nederland hebben, vervuiling van
de lucht, geluidshinder, kosten verbonden aan het verplegen en
evaliüeren van verkeersslachtoffers, het gigantische bedrag aan
m-irtegeld voor de doden en blijvend invaliden, tijdverlies doordat
, '"-Ten van en naar school gehaald moeten worden, het niet te schatten
verdriet en de angst die voortdurend aanwezig zijn bij ouders en
toiniXieleden van jonge kinderen en ook voor de opgroeiende jeugd over
de gevaren waaraan zij tengevolge van vooral de auto blootgesteld zijn,
zijn niet uit te drukken.
i'Jij viriden dat de Overheid alj.es moet doen om snelle en gemakkelijke
verplaatsing voor ieder-een te bavorderen.
Personeelskosten kunnen geen bezwaar zijn? die worden in andere sectoren
uitgespaard, het is slechts een overheveling van gemeenschapsgelden
van de ene Rijksdienst naar de andere, temeer daar één der ergste noden
van ons land, het- woning tekort en het tekort aan grond om deze
woningen op te bouwen, ir.eer recht op grond en belastinggeld hebben dan
de betrekkelijk kleine groep die met een auto kan rijden,
Goede alternatieven kunnen een overstap van de auto naar het Openbaar
Vervoer vergemakkelijken, tot voordeel van ons allen!

De Amsterdamse Vrouwenraad.

VERVOER G E V A A R L I J K E STOFFEN I N AMSTERDAM
Ook door de Molukkenstraat denderen d a g e l i j k s t i e n t a l l a n
tankwagens, d i e g e v a a r l i j k e stoffen vervoeren.Dac die tankwagens
veel l a w a a i - o v e r l ast veroorzaken Is wel bekend, maar weet U ook
wat er a l l e m a a l in die tankwagens vervoerd wordt?U heeft er rr.iss c h i e n nooit b i j s t i l gestaan, dat als er een o n g e l u k gebeurd
met zo'n tankwagen de inhou^ h i e r v a n kan ontsnappen.Dit z i j n dan
bv. g e v a a r l i j k e v l o e i b a r e gassen, brandbare v l o e i s t o f f e n of g l f tigegassen.De g e v o l g e n van een e x p l o s i e of het v e r s p r e l d o n van
zeer gevaarlijke dampen zijn n i e t te overzien.
De gemeente heeft da route van g e v a a r l i j k e stoffen door Amsterdam
vastgesteld en deze gaat nog steeds door woonbuurten htien.
D eze s i t u a t i e niet c\ m o g e l i j k h e i d van het onts taan van c e:\,
y'^arblj z i c h vele persoonlijke onge l ukken ^voordoen kunnen w i j
- n i e t accepteren.
Geen vervoer van g e v a a r l i j k e stoffen door onze buurt.
In Amsterdam zijn a l l e e n in de e i l a n d e n b u u r t bewoners in e k t l e
gekomen tegen de routo l a n g s hun h u i z o n . Deza groep ''VJeg o n v e i l i g e
weg 1 ' i s al eon paar jaar aktief, maar de gemeente denkt waars c h i j n l i jk: het is toch masr ëén buurt.Daarom Is het ook b e l a n g r i j k
dat andere buurten zich hiermee bezig gaan houden.
Een goede m o g e l i j k h e i d is h i e r v o o r do l a n d e l i j k e a k t l o d a g gevaarlijke stoffen, d i a op 16 me j zal plaats v i n d e n . i n va 10 andere steden in N e d e r l a n d z u l l e n op die dag aktie gevoerd 'worden . Daarb i j
worden de volgende eisen gesteld:
l.Het vervoer van gevaarlijke stoffen langs en door d i c h t b e v o l k t e
gebieden moet worden stopgezet.
2.Stortp Uiatsen van g e v a a r l i j k e stoffen moeten verwijderd worden.
O p s l a g p l a a t s e n van g e v a a r l i j k e stoffen (o.a. opslagtanks) in
en bij w o o n g e b i e d e n mot,tan wordon verboden.
3.Er moeten v e i l i g e a l t e r n a t i e v e stoffen komen.
4.Voor stoffen, waarvoor geen v e i l i g e 3 lternstt oven}
p r o d u k t i e worden verboden.
-

Vooral de laatste 2 punten heel be-tangr I jk. A l s er n i e t zoveel gev a a r l i j k e stoffen zouden zijn, zouden ze n i e t a l l e m a a l ver.'oerd
hoeven te worden of in Uw a c h t e r t u i n gedumpt hoeven to worden.
Bij de V o l germeerpo l der in B r o e k - i n - W a t e r l a n d h e b b e n w-3 gezien
wat er dan e l l o m a a l gebeurenkon.
Do O v e r h e i d z* f-^atrege l en moeten nemen cm de p r o d u k t i e van gev a a r l i j k e chemische stoffen zo vee i m o g e l i j k te verbiadën!
Op 16 mei gasn we overal in N e d e r l a n d laten z i e n , dat wij n i e t
w i l l e n worden blootgesteld aan het vervoer doc-r onze buurten en
het d u m p e n van chemische stoffen.
Met een aantal buurten i n Amsterdam z u l l e n we op d l © dag zeker
van ons laten horen.
Voor moor i nf ormat i"ëj|'ü i k Smit to. l . 279441. Strchalm A'dam
") »Mar S c h u r l n g a tel. 1 85888 , kerngroep . A ' dam MD
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Betreft: Stroomgroep Haarlem/IJmond

Hierbij zend ik U, in fotocopie, een brief van 2-4-1981 van
de Stro'ömgroep Haarlem/IJmond betreffende acties te voeren tegen
de jaarlijkse dumping van radio-actief afval in zee alsmede de n
tulen van de op 18-2-1981 gehouden eerste vergadering van organi
saties/personen die zich tegen deze dumping willen verzetten.

200 A 03

Stroomgroep Haarlem/ Umond
Kampersingel 72
«
Haarlem
/O'Z- WC A.
Tel: 023-31284G
Aan: alle groepen dieh zich tegen
het dumpen van radio-aktief afval
in zee verzetten.
IJmuiden, 't. aoril 1931.
Beste mensen,
Hierbij nodigen we jullie uit voor een tweede anti-dumoingsbijeenkonst
woensdag £ april a. s. om 20.00 uur in hst Deining Aktivitcitsn Centrum
(DAC) Ripperdas traat 13a in Haarlem.
liet OAC ligt op slechts enkele minuten lopen van het Station Haarlrm.
13 Februari j.l. hebben VP!C van jullie do^lgenomsn aan oc-n eerste oricntcronde bijeenkomst over de aanstaande duinping van radio-aktiof afval.
Het vorslaq van die bijeenkomst is Mjguvoogd.
Grote onzekerheid bestond toen over het tijdstip en plaats van handeling.
Er waren twee mogelijkheden: a. Twsv? dumpop^raties in 1981, juni voor
de 'normale' jaarlijkse nf val borg ^n
ina i o sent^mbcr snoei aal voor
'
b. of uitstel van do jaarlijkse dumpbeurt
tot september.
Gistoren is be-k^nd geworden dat het KEMA-afval definitief niet in 1931
afgevoerd zal worden. Door allerlei omstandigheden is men nog steeds
niot begonnen met het opgraven van hot afval in Arnhom. Qnt betekent
dat we in 1981 weer mot het 'oude, vertrouwde' duüipschema te makc-n hobben. Met bijna 100% iükerheid betikant dit een dumping in juni in 1Jinuiden.
Twvji: iraendcn scheiden ons vnn de dumping 1981. Wo zullen d2^.rom op de
komende bijeenkomst van 8 april spijkors m; t koppen ïnocten slaan. Do
voorbereiding van diverse aktivitoiton rcoc-t deze maand echt wel op gang
komen.
Wij stollen de volgende vergadorvolgorde voor:
1. laatste gegevens over do voorbereiding van de dumping .vanuit do overhüidsburelon;
2. Op de vorige vtroadorinq zijn oen fnntnl 'akti<ïvelden'
onderscheiden. Afgesproken is dat con groon de voorbereiding van elk aktioveld op zich noemt. Tot on heden
beschikken slechts twsn 'velden' over zo'n koordinatiGpunt. 8 april zullen wc- nlle ' 3 kt i c velden' op dezo wijzo
handen an voeten moc-t^n qoven. Vullicht kunnen twos
voorbon-idingsgro- pen al w.»t tussenstanden ^avrn.
De 'aktinvoldon' zijn:
- demonstratie Umond: kontakt/Köos Komp, 02550-17932
- Petten: kontakt: ?
- trajekt Pctten-3everwijk/Siebrpn, 020-18907^.
- Beverwijk/ Umuiden: kontakt ?
- U-i tor Umuiden en Oceaan:
'kontnkt ?
3. Speciale aandacht verdient nog de koördinatio on
kommunikatis tussen do verschillende ftktiviteitan.
Hoo richten we dat in en welke middolen zijn beschikbaar?
4. Geld speelt door alle aktiviteiten heen. Ho,.- bestrijden we de- huidige en toekomstige kosten?
5. {werkafspraken
Mocht jo S april a. s. niet kunnen, bel of schrijf dan n^ar het koördinatie- en informatiepunt: Kampsrsingol 72, Haarlem, tel: 023-312846.
Strcomgrcep Haarlem/ IJmond

STROOMGROEP HAARLEM/IJMOND

Kampersingel 72
Haarlem 312040(0^3)

Verslag 18 febj,uai,± «l

Aanwezig: zie verder
Begonnen werd met een rondje langs a]Ie aanwezigen. Zij vertelden wat
zij zoal aan plannen hadden en wat zij graag zouden zien gebeuren
om het transport van radio-aktief afval te verhinderen.
Knijpkat: gespreide akties, geweldloos, tevens ook een geheime aktie
extra aktios tegen transportbedrijven etc. van te voeen.
CMN: voor alle akties die effect
hebben ; een godecentraliceerde
koördinatie.
NJN: geweldloze, wettige akties die niet opnebaar zijn. Tevens een
demonstratie om zoveel mogelijk steun te verkrijgen.
Siebren: gespreide akties, zoveel mogelijk opnebaar. Noodzakelijk is
, een centrale koördinatie tussen alle verschillende akties.
Van te voren moeten er akties worden ondernomen tegen het
ECN, transportbedrijven etc. Op de dag van het trant.pu.Li- <*«u
grrote demonstratie.
Gilles: Gespreide akties die autonoom funktioneren, geweldlooë, gedecentraliseerde koördinatie, niet opnebaar, geen denonstrtie tijdens akties, " -transportauto's van te voren onklaar
maken.
Koos Kemp: demonstratie, geweldloze akties, zeker opnebaar.
Peter: gespreide akties, één aktie aankondigen daarbuiten autonAme groepen. Ook de transportbedrijven van te voren aanpakken.
Energiekomroitee Schagen: geweldloze akties met zoveel mogelijk mensen.
Wanda: grote aktie, geen centrale aktie-leiding, wel koórdinatiepunt
van te voren akties tegen chaaffeurs, KEMA; publicitaire akties.
't Kan Anders: meerdere (gespreide)akties + demonstratie; decentrale
koördinatie, geweldloos tav. mensen, Van te voren
akties tegen beslissers(woonplaatsen)
Niek v Loo: grote aktiö/dewonstratie + veel kleine(niet OPnobare)
akties
IKV Haarlem: Openbaar, grote aktio -f kleine uiut. ^..;..i*c.i.at-o aKi.L.-r..
pressie van te voren via pers en dergelijken.
ANJV Haarlem: kleinere!akties, sabotage akties, van te voren aandacht
richten op gezonheidszorg
DAN landelijk: via BAN-model, eigen aktie, goede kofdinatie tussen de
verschillende groepen, goede voorlichting, npvangpunt
voor mensen die niet betrokken zijn bij een bepaalde
aktiu,
Mitthe: meerdere akties(niet-openbaar) + grote demonstratie(openbaar)
kraakgroep Haarlem: eigen akties (ook vooraf), zeker niet zulke
situaties als vorig jaar.
Annemiek: grote aktie(openbaar) + kleine akties(niet Openbaar), zo
gedecantraliseerd mogelijk, cok vervoersbedrijven aanpakken,
kerk&samenleving: voor geweldloze akties
CPN Kennemerland: voor een grote demonstratie op de dag van het transport, centrale akticlcidiiig. solidariteit vanuit
de bevolking en debedrijven 'vragen'.
AKB Zaandam: grote + kleine akties, geen aktieleiding (centraal)
stroomcjroep/ vo~r meerdere kleineer akties dei zo autonoom mogelijk
zijn, van te voren akties tegen transportbedrijven etc
Op de dag van transport onvangpunt voor mensen die mee
willen doen apart van koórdinatiepunt, dit punt meet geen
aktieleiding zijn maar echt koördinatie.

Na 'Je pauze is er een zo globaal nogelijkö konklusie uit alèe
neningen gedestileerd dit resulteerde in hot vol, jende:
Een grote aktie - openbaar (al dan niet een demonstratie)
vele kleinere autonone akties waarbij de koördinatie nodig is
ora te zotgen dat de verschillende groepen elkaar niet in de wielen
zullen rijden, Zeker geen aktieleiding.
."\kties van tevoren tegen beslissers, transportbedrijven, gezondheis
zorc en dergelijke.
Geweldloos tegen nensen.
neet gaan worden aan een -

ovvangpunt v-or nieuwe aktievnerders
koöröinatie apparatuur
financiën (er ziijn al kosteh nen^p.k
inlichtinnenpunt

Er zullen varschillende groepen wordon gevormd, nanlijk
- groep die denonstratie ornaniseerG
,
akties op het trajokt rord Potten
,
,
,
,
,
,
tot Beverwijk
,
,
,
,
,
,
in Beverwijk en Ijmuiden
,
,
',
,
, water in de haven van IJmuiden
,
,
,
, de Oceaan.

k-ntaktaclres v:or demonstratie is: Koos Kenp 02550 17932
trajekt tot Beverwijk is: Siebren 020 189074
tijdons de rondvraag werd het punt van do toenemende gradatie van het
gebald van Petten naar Ijcmiden aangeroerd. Dit kont non ter sprake.
Ook tijdens de rondvraag veel data van konendü akties di& inmiddels
alweer hebben plaats gevonden worden dus niet vermeld. Allen nog
18 april dan is er een atocmraars in Brussel er ga?.t ook een bus vanuit
Haarlem.
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Evaluatie

3
Betreft:

Milieugroepen die in de regio West-Friesland actief zijn.
- Samenwerkende Milieuwerkgroepen West-Friesland Henne Dekkers
de Huik 8, 1622 DZ Hoorn.
- Stichting van de Baan, Westfriesedijk 71 1?19 NK Aartswoud.
- VMD Kerngroep Hoogkarspel, Anemonenlaan 106, 1616 XT Hoogkarspel.
- KNNV afd.Hoorn (Kon. Natuurhistorische Vereniging), Willerasweg 63, 1622 JB HocJn.
- Milieu (aktie)groep Schellinkhout, DOrpeweg *f 1, 1697 KB
Schellinkhout.
- IVN afd. Wognum (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie)
A. Magneellaan 10, 168? BS Wognum.
- Stichting Milieuraad. Heerhugowaard, Bikkerstraat 1,
1701 ED Heerhugowaard.
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Notitie.
Betreft: actie "Basta 81"

De vergadering van diverse groeperingen in Rotterdam
over te ondernemen acties in het kader van de jeugdwerkloosheid en aangekondigde ontslagen "bij de Bijenkorf,
welke in het weekend van 12/13 dec. hebïfca plaatsgevonden,
is chaotisch verlopen. De kontakten tussen de diverse
groeperingen zijn sindsdien verbroken.
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BASTA

fcCEMBER

DECEMtóR

'EMONSTRATIE

T VERMS5IN6F SCHOUWBURGPLEIN R'MM 15.00*
MET '5 AVONP3 EEN

STIVAL

*

19 DECEMBER PMRT6EMüW,5TIEtLÏ5PtEIN KDAM lf.00
EEN FESTIVAL ROND

LONEN EN UITKERINGEN

KRAKEN
KERNWAPEN

KERNENERGIE
MILITAIRISME

POLITIEGEWEID
VROl/WENONDERDRUKKING

EEN FESTIVAL H£T

PUNK- ROCK
RASTA
AKTIEVERSLAGEN
INFORMATIE
FILMS + VIDEO
ETC.

ZATERPA&

19
DECEMBER

15791)95
c!aii:m 1 S DF.C. 1381
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Acties in Rotterdam tegen Bijenkorf
Vernomen '.werd, dat woensdagavond 9 december jl. in het JAC-gebouw
aan de 's Qravendijkwal te Rotterdam een bespreking heeft plaatsgevonden over te ondernemen acties tegen de Bijenkorf in R'dam,
zulks naar aanleiding van de bij dit concern aangekondigde ontslagen.
De volgende groeperingen waren vertegenwoordigd: JAC, KWJ/NVV,
Jongerencontact, Landelijk Ojrgaan Bijstandstrekkers, JunWebond,
Onkruit, Krakers, punkers, skinheads etc.
De a.ctie zal worden gevoerd onder de actienaam "Basta '8l".
Tijdens de bespreking werd het plan geopperd op dinsdag 15 decembe
's avonds massaal inkopen te gaan doen in De Bijenkorf te Rotterdam en vervolgens aan de kassa af te rekenen met een of andere
door de Bij standsorganen verstrekte bon ter waarde van ƒ 50,-.
Uiteraard verwacht men dat deze vorm van betaling wordt geweigerd.
Wat er daarna staat te gebeuren is niet uitgesproken.
Sommigen uit het gezelschap zijn bang voor rotzooi of roofpartijen
door krakers en ander ongeregeld volk. Zij hebben als coördinator/
actieleider de bekende GPN-er _Daan_KELLER aangezocht. Deze wil er
een vreedzame demonstratie van maken en in het warenhuis spandoek*
ontvouwen en pamfletten uitdelen.
Donderdagavond 10 december zou opnieuw beraad plaatsvinden in het
JAC-gebouw. Nader bericht volgt.
N._B. : ID-Rotterdam op 10/12
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mondeling ingelicht.

