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BAND inspecteert Urencoterrein
Op zaterdag 22 april 2000, de
internationale World Earth
Day, inspecteerde BAND de
opslag van verarmd uranium
op het terrein van Urenco in
Ahnelo. Met deze actie
protesteerde BAND tegen de
gevaren van opslag, het
transport en het gebruik van
verarmd uranium.

Om 15.15 uur precies knipte
een 6-tal burgerinspecteurs
van BAND zich een weg
door het hek dat het Urencoterrein omgeeft. Terwijl 2
van hen bij het hek bleven
om met een spandoek "stop
de atoomwaanzin" duidelijk
te maken hoe gemakkelijk
het is om het zo goed
beveiligde terrein op te
komen,
liepen de
vier
anderen naar de locatie op
het terrein waar de vaten met
verarmd
uranium
liggen
opgeslagen.
Verarmd uranium, dat door
Urenco als bijproduct of
afval bij uraniumverrijking
wordt geproduceerd, wordt
naast enkele civiele toepassingen, zoals ballast voor
vliegtuigen,
voornamelijk
voor de productie van
wapens gebruikt. Verarmd
uranium is als munitie door
het westen ingezet tijdens de
Golfoorlog en vorige maand
is toegegeven dat het vorig
jaar ook is gebruikt bij de
bombardementen op Kosovo.
Op het terrein van Urenco
ligt een grote hoeveelheid
verarmd uranium in de vorm
van
uraniumhexafluoride
opgeslagen in afwachting van
transport naar Rusland. Deze
opslag bevindt zich in de

foto: Marc van Heek
open lucht zonder enige
andere bescherming dan de
opslagvaten. In geval van
lekkage aan één van de vaten
bestaat
de
kans
op
ontsnapping van UF6 dat niet
alleen radioactief, maar ook
nog eens uiterst giftig is.

slaan en dat de teamleden
zichtbaar op hun doel
afgingen, is het verbijsterend
hoe
slecht
het
terrein
eigenlijk beveiligd is. Een
terroristische groep had een
ramp met de vaten UF6 kunnen veroorzaken of daannee
kunnen dreigen. Op het
terrein van Urenco ligt uiterst
gevoelige informatie die,
zoals gebeurd is via de
Pakistaanse
spion Khan.
gebruikt kan worden voor de
ontwikkeling
van
kernwapens.

Overigens wordt het verarmd
uranium
naar
Rusland
getransporteerd om verrijkt te
Of
dat
ook
worden.
daadwerkelijk gebeurt en zo
nee, wat dan. is onduidelijk.
Daarmee is deze strategie
van Urenco om op een
goedkope manier van haar BAND staat voor "Breek
afval af te komen volstrekt Atoomketen Nederland en
Duitsland" en verwijst naar
onverantwoord.
de actiegroep BAN die op 12
De burgerinspecteurs konden
mei 1979 voor het eerst de
zich gedurende vrijelijk over
hoofdpoort
van
Urenco
het Urenco-terrein bewegen
blokkeerde. De enige keer
voor de politie ingreep. Als
dat demonstranten het terrein
daarbij wordt bedacht dat dit
van Urenco opgingen was op
proces nog wat versneld
2 maart 1985.
werd omdat toevallig iemand
net op de plek waar het De 6 burgerinspecteurs zijn
inspectieteam zich toegang alle meegenomen naar het
verschafte het gazon aan het politiebureau Ahnelo en later
maaien was en alarm kon op de avond vrijgelaten.

