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MACHTSMISBRUIK EN 'CENSUUR VAN GEERTSEMA
In Dodewaard is huis aan huis een in
formatieboekje verspreid.
Voordat het boekje gedrukt werd, werd
de tekst aan de naburige gemeenten
gezonden met de vraag of daar ook be
langstelling voor verspreiding was.'

'Drie gemeenteraden reageerden positief
en bestelden het boekje.

De heer Gesrtsema, commissaris van de,
koningin in Gelderland, kreeg op zijn
uitdrukkelijk verzoek, alvorens tot
verspreiding kon worden overgegaan.
een exemplaar toegestuurd.
Hij heeft daarop een aantal Betuwse
burgermeesters bij elkae.r ger08pe~

en hen verteld dat het beter was af te
zien van verdere bestelling en zelfs
llerspreiding.
Een zeer vreemde gang van zaken:!

Het loopt echter de spuigaten uit
wanneer de heer Geertsema het Dode
waardss boekje tijdens een gemeente
raadsvergadering in Elst zeereenzij
dig en paniekerig noemt.
Het gevolg van dit alles ia dat de
burgemeesters van Druten, Kesteren.
en Ewijk (gemeenten di'B het ,boekje
op verzoek van de Raad besteldBn)
het besluit van hun raad aBn de
laars lappen en weigerden de boekje.
te verspreiden. Oe' boekjes liggen 'al
sinds half april op de gemeente
huizen opgeboraen.

redaction:eel
Hier weer een Energie, Dat zijn WiJ~

Weer een hoop informatie. '
Dit nummer bevat veel over Besparingen.
Zonneenergie, Windenergie enz ••
maar ook weer veel in~ormatie ovet
konkrete akties.
Nogmaals vindt U achterin een hand
tekeningenlijst van de Beweging Stop
Atoomplannen, omdat deze aktie 20 be
belangrijk is, dat wij U niet genoeg
hiermee kunnen konfronteren.
Dit nummer is tot stand gekomen dankzij
aen groeiend aantal mensen, maar de
funktie die het blad zou moeten hebben
heeft het nog niet. Die funktie is
namelijk: Het; uitwisselen van informatie,
het elkaar op de hoogte houden va, aktie.~

het reageren op gebeurtenissen door
IEDEREEN die dit blad leest. Oua, mensen,
gebruik dit blad!
Wat de abo~nees betreft, daar kunnen
we redelijk tevreden zijn. Ons blad
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Dok de gemeenteraden die op het punt
stonden het boekje te bestellen zien
hiel' nu van af.
het is hiel' zeer auiaelük dat de heer
Geertsema twee van zijn funkties nl
commissaris van de koningin en presi
dent-eommissaris van de kerncentrale
te Dodewaard heeft verwisseld.

,Door dit MACHTSMISBRUIK is een goed'
initiatief van het Dodewaard.e ge
meente bestuur in de grond geboord
Eindelijk wordt demonopoli,~positie

van de f,nformatie-vf' , rei Ij "Q ':It'l -r
de belanghebbende elektric1teit~

bedrijven doorbroken.
Notabene de commissaris van de ka
ninginvindt zichzelf ter zake k~n

dig om het boekje van tafel te vegen.
Te~wijl door de ministeries en door
TNO zeer gunstig op de tekst is gere
ageerd
DAT IS CENSUUR VAN DE BOVENSTE PLANK J
mijnheer de"Commissaris"

Het boekje kan besteld worden via het
gemeentehuis van Dodewaard, door stor
ting van f 4,50 op giro 855500 tnv
gémeente Dodewaard. ,
Zorg dat het storm loopt.

Inlichtingen: Dolf Janssen .
Woonark "Oolphine", Dodewaard
,tel 08885 ~ 1267 '

kan blijven draaien op het aantal
abonnementen dat we hebben. Natuurlijk
heeft dit blad Altijd te weinig
abon~ees. 600 ~ansen die zich bewust zijn
van het nut over kernenergie een mening
te hebben en die uit te dragen is
natuurlijk rijkelijk weinig.
Aan dit blad hebben- meegewerkt:
Angela van Aalst
Sylvia Gerritsen
Ton Brans
Dolf Jansen
lIIim Kersten
ferdi Spit
Martin Botter
Rene Spit
An. van Kuip
regionale groepen
Gerard J,ansen
Siman van Tuijl
John Hontelez
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In ons vorige nummer hebben wij akties
aangekondigd bij de voor~lchtingsbij

eenkomsten over de bouwplaatsen van
drie nieuwe kerncentrales. En net 'dn
dag voordat die reeks van bijeenkomst
en worden gehouden, komt minister
Lubbers op het idee om ze maar een
poosje uittestellen.
Tegenwoordig hebben onze aktie. al
succes voordat ze begonnen zijn 1
Lubbers durft het kennelijk niet aan
om nu, in de verkiezingstijd, met zijn
kernenergie-beleid naar de bevolking
te gaan.
Dat verbaast ons niet! De argumenten
van de kernenergie-lobby zijn de laatste
jaren steeds meer achterhaald. Steeds
vakerkomt uit andere hoek dan de aktie
groepen een bevestiging van onze argu
menten tegen kernene~gie.

Zo verscheen onlangs een officieel rap
port over stadsverwarming. Dat rapport
konkludeerde dat in Nederland hele
goede toepaasingsmogeliJkheden zijn
voor de warmte van,elektricit8itscen
trales,welke nu alleen maar gebruikt
worden om het buitenwater te verwarmen.
Maar dan moet je gddn kerncentrales
bouwen die, vanwege het risico, zover
mogelijk van de bewoonde wereld gehou
den moeten worden.
Met toepassing ven deze en andere bespa
ringen is veel meer te bereiken dan met
de bouw van drie kerncentrales. Daarom
is de positie van Lubbers zo wankel.

Een bij uitstek geschikt onderwerp voor
een politieke keuze wordt door een CDA
minister buiten de verkiezing.sstrijd
gehouden. Niet uit overtuiging, maar
bij gebrek aan argumenten.

Wij zullen doorgaan! Steeds meer mensen
nemen onze argumenten tegen kernenergie
over.
President Carter heeft z'n energiebe
leid grotendeels gebaseerd op "bespa
ringen". Ook in Amerika is duidelijk
dat een voortgaande groei niet moge
lijk~is en dat er onmiddelijk gewerkt
moet worden aan vermindering van het
totale energiegebruik.

De Beweging Stop Atoomplannen heeft met
de manifestatie op 23 april een sterke
impuls ge~even aan de keuze voo~ een
ander energiebeleid. Die keuze moet nu
gemaakt worden, nu, voordat er beslis
singen genomen worden die het energie
beleid Voor jaren vastleggen.
De handtekeningen-aktie van de eSA is
in deze tijd de beste manier om het
huidige energiebeleid af te wijzen en
daarbij tevens om aan te geven in welke
richting het toekomstige energiebeleid
zich wel moet ontwikkelen.

Het motto: "Stop Atoomplannen, Vool' een
andere energiepolitiek" is deze weken
meer dan aktueel, het is dringend:
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ATOOMENERGIE IN DE POLITIEK

DS'70 en VVD
05'70 en VVo zijn zeer duidelijke voor
standers. Uit hun programmas blijkt dat zij
zich volledig verlaten op de atoomtechno- .
kraten, .welke maar moeten bepalen wat goede
en noodzakelijke energie voor ons is.

PvdA. CDA. 0'66 an SP

PvdA, CDA, 0'66 en SP houden nog slagen om
de arm, alvorens zich direkt voor of tegen
uit te spraken. Vooral binnen de PvdA heeft
deze kbnklusie in de folder nogal wat kwaad
bloed gezet. "Er is", zo zeggen deze mensen,
"binnen de PvdA een steeds sterker wordende
stroming tegen kernenergie". Oe enquete is
echter ingevuld door de tweede kamerfraktie
die ook het energiebeleid uitdraagt, en '
waar die stroming schijnbaar nog niet is
doorgedrongen. Het congres van de PvdA
heeft dan wel een besluit genomen tegen
de bouw van drie kerncentrales en uitbrei
ding van Almelo, maar zei Vredeling ook
niet dat congressen geen straaljagers kopen?
Oe Tweede Kamerfraktie trekt zich in ieder
geval niets aan van dergelijke besluiten.
Als onze folder heeft bijgedragen tot deze
wetenschap bij Pvda'ers dan heeft ze al
meer resultaat gehad dan wij durfden hopen.

VERKIEZINGSrOLDER GEErT DUIDELIJKHEID
EN ROEPT REAKTIES OP

RESPONS

De folder "Atoomenergie in de politiek"
heeft een 8antal vragen ·en reakties op
geroepen. Vfagen, wat ons ~etreft omtrent
de medewerking aan de enquete.

In januari zijn dè formulieren de deur uit
gegaan. Maar begin maart (1 maart was de
inleveringsdatum) waren er slechts een
klein aantal reakties binnen.
Na veel bellen en·trekken druppelden er nog
enige formulieren in de brievenbus. Van de
tweede kamerfrakties reageerden twee, van
toch wel enig belang zijnde, partijen hele
maal niet: De CPN en dè VVD. Toch hebben
zij een duidelijke visie omtrent kern_
energie en verkondigen deze soms te pas en
te onpas.
Van de provinciale statenfrakties kwamen
slechts drie reak~ies binnen, twee CDA,
welke verwezen naar het landelijke program
en 1 Pvda welke overeenkwam met de tweede
kamerfraktiereaktie. De vaste kamerkommis
sies voor kernenergie en die voor
economische zaken gaven nul op het rekest.
Wordt een enquete van een aktiegroep als de ~
SSK niet serieus genomen of mag de bevolking Ook de CPN klaagde over te weinig aandacht
niet weten hoe er door hun vertegen- in de folder. Edoch, zij hebben totaal niet
woordigers gedacht en gehandeld wordt? gereageerd op de enquete. Wel timmerden zij
De folder geeft duidelijk aan dat er drie aan de weg in Almelo, maar tot een
atoomfronten zijn in de politiek, de pro's, fundamentele afwijzing van kernenergie komt
de kontra's, en het midden, dat niet kan of de CPN niet, integendeel, zo blijkt uit hun
wil kiezen. programma en hun beleid.-

PSP en.PPR
Erg duidelijk in hun antwoorden waren de PSP
en de PPR. Zij spraken zich op alle fronten
uit tegen het kernenergiebeleid en voor een

. ander energiebeleid, hetgeen ook duidelijk
in hun opstelling binnen en buiten de twee
de kamer tot uiting komt.

Boerenpartij
Ook de Boerenpartij is kontra, alleen wekt
net bevreemding dat zij wel in nederlandse
bedrijfsdeelname aan buitenlandse atoom
projekten toestemt.

DESKUNDIGHEID

Opvallend was verder dat nogal wat partijen
zich verlieten op de LSEo-rapporten, waar
van Ton Brans in EDZW nr. 4 dec. 76 al de .
ondeugdelijkheid aantoonde. De bekendheid
met toch algemeen bekend zijnde en vooral
belangwekkende publikaties is bij vrijwel
alle partijen betreurenswaardig gering.

De verkiezingsfolder is nu in een oplage
van 50.000 stuks door het hele land ver
spreid en we hopen dat het vooral bij de
twijfelende partijen tot nadenken en even
tuele duidelijke meningsvorming zal leiden.
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energiebeleid
VAN PRES. CARTER

In het energiebeleid van preei.
dent Carter steken een aantal
hoopvolle dingen. In de .aand
april heeft hiJ de volgende .aat
regelen of beleidsvoorne.ene aan.
gekondigd.

-Kernenergie (8 april):

-stopzetten van het opwerken
v~~ kernenergieafval, ..t na.
me het eruit halen van het zo
wel voor kerncentralea ale a.
toombo.men bruikbare plutoniu••

-Ontwikkeling van Snelle kweek
reactoren (welke plutonium pro
duceren) stopzetten.

-Baperken van de export van a
toomtechnologie. (Oe levering
van hoog-verrijkt uraniu., aan
Weet-Europeae afnemera i. op
1 epril stopgezet, maer op 22
april weer hervat).

-Streven naar internationale
contrale-

Deze maatregelen zijn vooral be.
doeld om de verdere verspreiding
van atoomwapens tegen te gaan.

Reacties:

-In eigen lsnd verklaarde Howard
Baker van de republikeine. par
tij het een vergissing te vin
den, dat Amerika zichzelf "bui
ten spel" zet inzeke de ontlllik
keling van de Snelle Kweekreac
tor.

-Japan, West-Duitsland en rrank~

rijk gaan gellloon door met hun
Snelle Kweekreactor-projecten.

-Oe Sovjet Unie reageerde niet
onmiddellijk, maar volgene het
parsbureau Tass (26-4-'11)
gaat da USSR zowel conventione.
Ie kerncentralas als Snelle
KllIaekreactoren "in sarie- bou.
wen.

-In Nederland verlangde A.R. 2e
kamerlid v. Houwelingen, dat
de Ned. regering zich zou her
bezinnen op de deelname in de
Kelkar- en Super Phenix-proJec
ten.
Commentaar: Oe verbreiding van
atoomwapens is een belangrijk
probleem en in dat opzicht zijn
de genoemd. ma.tregelen toe te
Juichen. Naar mijn inzicht vor
men ze geen voldoende garantie,
en moet er ook afgezien worden
van conventionele kerncentra
les, mede gezien de andere be
zwaren tegen kernenergie.
Oe reacties uit Japan, West
Duiteland, Frankrijk en de Sov·
Jet Unie zijn natuurlijk schrik
barend.

-Conventionele Energie:

-Verlaging olie-invoer
-Verhoging strategische olie
reserve

-Verhoging kolenproduktie.

-Zonne-Energie:

-Aanwenden van Zonne-Energie
in 2,5 miljoen huizen.
Bssparing:

~ aanbrengen v. isolatie
~ zwaarder belasten van

grote auto's
~ hogere belasting op

benzine.

Commentaar: Deze maatregelen
van Carter zijn o.a. gsbaseerd
op rapporten van de amerikaanse
inlichtingendienst, de C.I.A.,
waarin staat dat de olie- en
gasvoorradsn in de wereld klei
ner zijn dan tot nu toe is ge
dacht. (De republikeinse oppo
sitie trok deze rapporten on
middellijk in twijfel en haalde
.en rapport van de Ver. Naties
ean, waaruit zou blijken, dat
er nog genoeg is en nog gevon
den zal worden voor 100 jaar)
Ook de Organisatie voor Econo~

mische Samenwerking en Ontwik
keling, de OESO, en de oliemaat-

schappijen voorspellen een groot
tekort aan olis in 1985.
Hoewel Carter's uitspraken het
nuttige effect hebben, dat
steeds meer mensen de ernst van
de situatie inzien, gaan zijn
voorgestelde maatregelen nog
niet ver genoeg. Met name moet
er een ombUiging komen van het
onderzoek naar de toepassing van
kernenergie naar het onderzoek
van het gebruiken van zonne-ener
gie. besparingstechnologie- en
manieren om kolen te gebruiken
met een zo klein mogelijke be
lasting van het milieu. Hopelijk
kan ~én van da belangrijkste
adviseurs op energiegebied van
Carter, Amory Lovins, Amerika's
president hierven overtuigen.

Amory tovins heeft ook een ge
sprek gehad met de nederlandse
regering, waarin hij verteld
heeft over zijn ideeän inzake
de mogelijkheden voor onze toe
komstige energievoorziening;
zie ook de rubriek "nieuwe uit
gaven" in dit blad.

.) Oe besparingsmogelijkheden
in Amerika moeten wel erg
groot zijn, want het energie
verbruik van veel aparaten
is in Amerika wel 2 maal zo
groot als bijv. in West Duits
land of Zweden. En per hoofd
van de bevolking wordt twee
maal zo veel energie ver
bruikt als in West Europa,
terwijl we toch niet kunnen
zeggen dat wij hier zo arm le
ven.

Konklusie:
Carter heeft wellicht goede be
doelingen en een aanzet tot om
buiging van het energiebeleid
kan alleen mear toegejuicht wor
den; maar wil hij dat beleid
écht ombuigen, dan zal hij toch
ook de kernenergie af moeten
zweren. Dat hij dat zal doen is
zéér twijfelachtig. Oe atoom
lobby in Ameriak is natuurlijk
uitermate sterk en zal ingrij
pen als het haar te gortig wordt.
Bovendien heeft Carter ook geen
plannen om de bouw van kerncen
trales te stoppen. Het gast hem
vooral om het gevaer dat veel
landen atoomwapens in hun bezit
krijgen. zodat de V.S. zich
steeds meer inspanningen zulw
len moeten getroosten om de
wereld te kunnen blijven re
geren.
Daarom richt hij zich vooral op
export van atoomwingrondstoffen,
atoomtechnologie en de ontwikke
lin van de op grote schaal plu
tonium peoducerende kweskreacto
ren.

Ferdi Spit en John Hontelez
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stop kalkar
I Het proces

Oe aktie
"STEUN HET PROCES TEGEN KAL~ARn

heeft in Nederland en Duitsland
samen nu zo'n f 40.000,- opgebracht.
Genoeg volgens de oorspronkelijke op
zet. Ook de wetenschappelijke voorbe..
reiding is goed op gang gekomen. In
Nederland werkt nu Jan van der Sluis
aan de wetenschappelijke c06rdinatie.
Hij is daar voorlopig een half jaa~

voor aangenomen. Hier gaat dus een
deel van het geld heen. Het procee
zelf zal in de herfst plaatsvinden.
Het lijkt echter noodzakelijk dat e~

ook een of meer Amerikaanse deskundi
gen aangetrokken worden. ~et name
Richard Webb, die zich verdiept heett
in de autokatalytische explosies in
een snelle kweekreactor. Hij heeft
berekend dat bij zo'n explosie in
grote reactoren voor 40.000 ~s vrij
komt.
Het binnenste reactorvat van de SNR-300

is berekend op ongeveer 150 ~e

en het buitenste op ongeveer 370 ~s.

Het is daarom interessant deze Webb
uit te laten rekenen hoe onvoldoende
de SNR-300 in Kalkar beveiligd is te:'
gen interne explosies. Verder wo~dt

nog gedacht aan de amerikaan Cochran.
Dit alles maakt het proces natuurliJk
wel duurder. Dat is onvermijdelijk.
~aar willen we dit proces winnen en
in dit proces op fundamentele wijze
de gevaren en risico's waaraan wij
blootgestelt worden, bekritiseren,
dan moet dit geen beletsel vormen:

giro 77992, t.n.v. penningmeester
al a cs'

Ir Atoomrecht konferentie

Tijdens of vlak voor het kalkarpro
ces organiseert het Landelijk Ene~

gie Komitee een politiek rechtskon
gres over het atoomrecht als onde~

deel van de anti-kernenergiebeweging.
Er zijn al vele processen gevoerd
tegen kerncentrales, in verschillen
de landen. Sommige zijn gewonnen,
sommige verloren.
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Deze conferentie is dan ook bedoeld
om ervaringen van juristen en aisie
groepen in deze processen eens naast
elkaar te zetten en daar konklusies
uit te trekken voor komende proces
sen (bijv. Kalkarproces).
~aar ook is deze bijeenkomst bedoeld
om een beter atoo.recht te bevorder
en, want dat er veel aan te verbete
ren valt blij~t o.a. in Duitsland,
waar de ene maand een proces wordt
gewonnen (tegen de bouw van een
kerncentrale in Wyhl) en de volgen
de maand een proces verloren wordt
(bij Schweinfurt), terwijl dezelfde
argumenten tegen de bouw een rol
speelden (zie elders in dit nummer).

Wie aan de voorbereiding van deze
konferentie mee wil werken kan zich
opgeven aan: Jan van der Sluis,
Wereldwinkel, Elandsstraat 192,
Den Haag, 070-630056.

III Akties tegen Kalkar nemen weer
i2.!..

~et Pasen waren er in heel Duitsland
Paasmarsen tegen Atoomenergie, geor
ganiseerd door de B.B.U. (Bundesver
band Bürgerinitiative Umweltschutz).
Ook in Kalkar kwamen 1000 mensen dey
monstreren. Zij trokken gezamelijk
van het plaatsje naar de kweekreac
tor-in-aanbouw en ontmoetten daar
een volkomen overbodige, zwaar bewa-
pende politiemacht van zo'n 500 man.
Prikkeldraad, pantserwagens en weter"
kanonnen gaven de bouwplaats een heel
ander aanzien dan we gewend waren.
De politie vertrok onverrichter zake,
op zotn 50 man bezettingsmacht na.
Wellicht hadden ze liever gehad dat
de demonstranten zich niet zouden be
heersen. Dan hadden ze erop kunnen
slaan en de rechtse pers zou weer
kunnen joelen dat de kommunisten weer
aan de gang waren geweest. Niks van
dat alles. De enige man die ze kon
den arresteren had als misdaad dat
hij 's ochtends had staan filmen (1)
bij de vesting waarin de bouwplaats
was veranderd.



DEIVIONSTRATIE 

Het is interessant te zien en te 
horen, hoe de mensen uit de omgeving 
reageren op de nieuwe vesting. Eerst 
leek het slechts een blok beton, de 
kweekreactor-in-aanbouw. Nu blijkt 
dat er m66r achter zit, en dat de 
duitee regering zoveel tegenstand 
ontmoet dat ze slechts met groot 
machtsvertoon hun plannen kunnen door
zetten, tegen vreedzame demonstran
ten die voor hun eigen gezondheid en 
die van het nageslacht opkomen . 

Zo krijgt de Snelle Kweekreactor ~el 
een andere betekenis biJ die mensen . 
Een man vertelde me overigens dat 
hij op de bouwplaats had gewerkt, 
maar ontslagen werd toen de bouw 
heel langzaam vorderde (zo'n 3 jaar 

IN KALKAR 

geleden). Er waren langdurige pto
blemerr met het beton. Hij vertelde 
dat TOT DRIE KEER TOE GASTARBEIDERS 
SNACHTS EEN DEEL VAN HET GEBOUW ~DES
TEN AfBREKEN, O~OAT HET BETON AfGE
KEURD WAS. DIT GEBEURDE 'S NACHTS 
O~OAT ~EN DEZE fOUTEN NIET TOE WIL
OE GEVEN EN OVERDAG AfBREKEN TE VEEL 
AANDACHT ZOU TREKKEN! 

IV. Tentenkamp/lezing 

Tijders de pinksterdagen zal in de buurt 
van Kalkar (Wisselersee) een tentenkamp 
georganiseerd worden. Kabaret, muziek, 
dans, anti-kernenergieinformatie. 
Preciese tijden zijn nog niet bekend. 
Mogelijke pogingen tot een mars naar 
Kalkar en een eventuele manifestatie 
aldaar worden door de Bürgerlnitiative 
Kleef niet ondersteund. Angst voor 
geweld en hetzes in de rechtse pers 
vormen daarvoor de voornaamste redenen. 
6 juni zal in de Stadthalle in Kleef 
de in duitsland bekende (anti)
kernenergiedeskundige Gruhl een voor
dracht houden. 

V. DEMONSTRATIE 

Eind September wordt er een grote 
Demonstratie georganiseerd, waaraan 
aktiegroepen uit heel Duitsland deel
nemen. Men wil 20 ~ 10.000 mensen op 
de been krijgen. Ook vanuit Nederland 
ziet men graag veel mensen komen. 
Dus, begin NU met de voorbereidingen! 
Ifl September. Verdere inlichtingen 
bij de Stroomgroep in Nijmegen~. 
J. W. Passtraat 65, 080-225408 
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We zlJn op het ogenblik bezig
om met een groeiende groep le
den de Anti Kernenergiebewegirlg
een bredere basis te geven in
onze omgeving. Dit doen we door:
1. Informatie verstrekken.
Met een diaserie en een infor
matiestand zijn we aanwezig
op verkiezingsbijeenkomsten,
informatiemarkten, etc. Hier
onder valt ook een kursus
miljeuproblematiek die een
van onze leden geeft voor
een werklozenkomitee.
2. Door samen te werken en
Kontakt en te leggen met
groepen in en om Nijmegen.
Hieronder valt een intensief
samenwerkingsverband met de
energiegroep van het Derde
Wereld Centrum, samenwerking
met de stroomgroep Dodewaard
en samenwerking met de B.I.
afdeling Kleef. Verder houden
we regelmatig kontakt met het
Vormingscentrum voor Jonge
Volwassenen te Groesbeek, het
Vormingscentr~ te Beek, met
de A.I. afdeling Lent, Bemmel,
EIst, met de Derde Wereld
Groep Overasselt en met de
krisiswinkel te Uden. Dan zijn
er nog (moeizame) kontakten
met de plaatselijke PPR en
PSP afdelingen.
Vooral de laatste tijd pro
beren we, mede doordat de
groep in Nijmegen steeds
groter wordt, deze kontakten
intensiever te gebruiken en
uit te breiden.
Wat Duitsland betreft: de
kontakten worden onderhouden
door elkaars vergaderingen
bij te wonen, door knipsels
uit nederlandse en duitse
kranten uit te wisselen en
door elkaar steun toe te
zeggen aan te voeren akties;

...

m.n. de door duitse aktie
groepen georganiseerde hand
~ekeningenaktie tegen de ge
plaride koeltoren van Kalkar
en door een hier te organi
seren kampagne om zoveel mo
gelijk mensen naar de grote
Kalkar-demonstratie in sep
tember te krijgen (over deze
demonstratie kunt u elders
in dit blad meer lezen).
3. Het plan is bijna rond om
voor de regio Nijmegen een
knipselkrant te gaan ver
zorgen. We denken dat dit
zinvol is omdat Nijmegen
zowel vlak bij Dodewaard
als bij Kalkar ligt en het
nieuws dat hierover ver
schijnt voor veel mensen
niet geheel te overzien is.
Daarom komen er in het blad
recente knipsels uit de be
langrijkste bladen (uit het
buitenland) voorzien van
een eigen kommentaar. Daar
naast worden in ieder num
mer thema's uitgewerkt. In
het eerste nummer zal dat
een artikel over de ASEV
zijn (i.v.m. inspraak pro
cedures etc.), een artikel
over de energiepolitiek van
Jimmy Carter (veel knipsels
en kommentaar), een artikel
over de suspensie test re
actor van de KEMA in Arnhem,
een verslag van de Oster
spaziergang te Kalkar en
een streekagenda met kort
nieuws over de regio.
Indien iemand een abonnement
wil nemen op onze knipsel
krant kan hij/zij zich op
geven bij:

Silvia Gerritsen,
Kruiskamp 28
Overasselt
tel. 08892-1759



GRONINGEN/DRENTHE
Proefboringen, atoomafval~ kerncen
trale aan de Eems, opwerkingsfabriek
in het Hümmlinggebied. Dat zijn nog
steeds de zaken die de anti-atoom
groepen in Groningen en Drenthe be
zig houden. In het kader van verzet
tegen deze plannen van Duitse en Ne
derlandse overheden is de laatste
tijd weer heel wat gebeurd. Zo pu
bliceerden de gezameliJke aktiegroe
pen korte tijd geleden een geheim 0
verheidsrapport waaruit onder andere
bleek dat de Nederlandse regering
nog steeds van plan is de proefbo
ringen naar da plaats waar atoomaf
val moet worden gestort door te zet
ten. Uit de inhoud van het rapport
werd duidelijk dat dit beslist niet
op een eerlijke en open manier zal
gebeuren. Reden te meer voor de
Noordelijke aktiegroepen om door te
gaan met hun verzet. En dat verzet
ging door. Kort nade publicatie van
het zojuist genoemde rapport boden
de aktiegroepen minister lubbers
een pakket van 20.000 handtekeningen
tegen de proefboringen aan.
Oe atoomgroep in Veendam organiseer
de in samenwerking met het NIVON een
informatieavond, terwijl de groep
uit Borger haar gemeentebestuur het
voorstel deed te starten met experi
menten met alternatieve energievoor
ziening (een windmolen en een zonne
collector bij het plaatselijk aktie
centrum, de Jeugdboerderij).
De aktivisten uit Groningen, inmid
dels 'gereorganiseerd' in het samen
werkingsverband 'Alarmgroep Atoom-

plannen Stad Groningen' (milieuwerk
groep fluitekruid, PPR, PSP), houden
zich momenteel bezig met de handteke
ningaktie van de Beweging stop Atoom
plannen.
Daarnaast wordt gewerkt aan uitbouw
van het 'aktiepotentiäel', immers
wanneer eens de boortorens zullen
verschijnen, moet het anti-atoomver
zet klaar staan. In dit verband zijn
de 'alarmgroep Atoomplannen' en de
'Deutsch-Nederlandse-Anti-Atoom
Aktion' bezig met 'reorganisatie
plannen', teneinde er in de toekomst
flexibel, doch met harde hand tegen
aan te kunnen gaan. De groep in Pie
terburen heeft zich, om dezelfde re-

den, omgevormd tot een samenwerkings
verband, wat een wat gtoter gebied
beslaat dan in eerste instantie het
geval was: de 'Aktiegroep Atoomafval
Noord Groningen'. Die reorganisaties
zijn nodig, want er dreigt veel, daar
in het Noorden. Zo wordt de laatste
tijd steeds duidelijker dat de rege
ring van de BRD toch van plan is een
opwerkingsfabriek in het HUmmlingge
bied, vlak over de grens met Groning
en en Drenthe~ te bouwen. Dit in te
genstelling tot hetgeen een paar maan
den geleden is afgekondigd: het le
vensgevaarliJke bouwwerk zou in het
plaatsje Gorleben, bij de Oost-Duit
se Grens, worden neergezet. Het ge
rucht als zou de Nederlandse rege
ring zich al akkoord verklaard heb
ben met dit plan, begint ook steeds
meer waarheid te lijken.

Afvalgebouw radioaktief afval

In Dodewaard is men begonnen
met de bouw van het radio
aktieve afvalgebouw. Hiervoor
wordt niet geheid maar geboord.
Zou men dan toch nog hopen er
gas te vinden?

9



KERN CENTRALE bij
13 km

,

VI·SE
van Maastricht

Al langere tijd doen de geruchten de
ronde dat in het BenedenMaaa gebied
(tussen Maastricht en Luik) een kern
centrale gevestigd zal gaan worden.
Altijd werden de geruchten door de
Belgische overheid tegengesproken,
maar nu blijken ze niet langer te. ont
kennen te zijn.
Het sektorplan voor de provincie Luik
wil het gebied van de Beneden Maas
vooral industriBle bestemming geven.
Bij Her.alle-sous-Argenteau werd een
groot industrie terrein gepland.
IndustriBle uitbreidingen moeten wel
gepaard gaan met de vestiging van
elektriciteitscentrales.
Gezien de plannen om de elektriciteits
voorziening in de toekomst vooral via
kernsplijting zeker te stellen, ligt
het voor de hand uit het sektorplan te
konkluderen dat hier een centrale
zal komen. Andere aanwijzingen zijn:
de bouw van een brug over de Maas en
de verbreding van het Albertkanaal.

Grondaankoop.
Begin dit jaar is meer zekerheid over
deze zaak gekomen. Het is gebleken dat
een grote Belgische (partikuUere) e
lektriciteitsmaatschappij de Intercom,
minstens 25 ha grond heert aangekocht
Deze grond ligt deels op het industrie
terrein en deels in een strook tussen
de Maas en het Industrieterrein In.
De grond is voor een zeer hoge prijs
gekocht, nl het drie a viervoudige
van de gangbar~ prijs. Het is mogelijk
dat Intercom nog meer grond heeft ge
kocht. Het kadaster geeft pas inllch
tingen over transakties, na twee jaar.
Deze aankopen zijn dus al twee jaar ge
leden verricht.

Uitbreiding industriUle zone
Het meest opvallend in deze zaak is de
wijziging in het bestemmingsplan.
Per 1 maart 77 werd de industriUle zo
ne met een strook van 20 ha uitgebreid.
Dit gebied had oorspronkelijk een woon
bestemming. Het typische is dat juist
in deze strook de meeste gronden lig
Qen die door de Intercom zijn aange
kocht. Bovendien is het opmerkeliJk
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dat een groot deel van die grond juist
aan de Maas grenst.
Degenen die tot nu toe weigerden grond
aan de Intercom te verkopen zijn bang
dat zij dat tezijnertijdverplicht .
worden. De Bèlgfsche wetten zeggen dat
als een firma van algemeen belang is
en zij bezit 60% van een benodigd ter
rein, dat de rest door onteigening
kan worden verkregen. Het zit er dik
in dat de firma Intercom wel beschcuwd
zal worden als zijnde van 'algemeen
belang'. Oe vèrschillende aktiegroepen
rond Visé willen nu dit 'algemeen be
lang' gaan aanvechten.
Bezwaren procedure en akties
Tot I juni is het mogelijk bezwaren in
te dienen tegen de wijziging van het
bestemmingsplan. In Belgiê worden over
al handtekeningen ingezameld om voor
1 juni een massaal protest aan te bie
den aan de gouverneur.

Ook in Nederland worden allerlei akti
viteiten ondernomen. Het Limburgs Ener
gie Komité greep de Belgische plannen
aan. om de Maastrichtse bevolking te
informeren over de gevaren van kern-e
nergie. Zij hield een handtekeningen
aktie welke aansloot bij de Belgische,
en zij maakten een foldertje waarvan
er 10.000 gratis uitgedeeld.
Op 15 april werd een informatie-avond
georganiseerd, waar ruim 150 mensen
aanw~zig waren. De regionale Omroep
besteedde ruim aandacht aan deze zaak.
De handtèkeningen aktie wordt nu ook
in' andere plaatsen dan in Maastricht
gehouden.
Op de avond op 15 april werd een peti
tie aangenomen, welke verstuurd werd
naar de Tweede Kamer , de Provinciale
Staten van Limburg en haar de Gemeente
raden van Maastricht en Eysden.
In de petitie werd behalve tegen de
vestiging van een kerncentrale bij
Visé, ook stelling genomen tegen de
andere atoomplannen in Nederland en
8elg1l1.
Het Limburgs Energie Komité breidt
zich nu snel uit en binnenkort zal
het verschillende plaatselijke afde
lingen hebben.

Simon van Tuijl



GEE NATDDMPLANNEN IN

BELGISCH GRENS GEBIED
Naar aanleiding van de berichten
over de atoomafvalopslagplannen
in Mol (BelgUO, waarover we in
Energie, dat zijn wij nr. 2/1
schreven, zijn op initiatief van
de Stroomgroep een aantal groepe
ringen aan de slag gegaan. Deze
groeperingen zijn: Energie Komi
tee Zeeland, Provinciaal Energie
Komitee Noord-Brabant, Limburgs
Energie Komitee, stroomgroepen
uit Zundert, Eindhoven en Til
burg, Vereniging Voor Natuurbe
houd uit Roosendaal, Provinciale
Milieufederatie Noord-Brabant en
uit Belgiä de Aktiekern Antwerpen
en de Verenigde Aktiegroepen
Kernstop.

Tijdens de twee bijeenkomsten die
geweest zijn, is duidelijk gewoI~

den dat akties tegen atoomafVal
opslag niet los kunnen staan van
de andere atoombedreigingen in
het gresngebied. En dat zijn er
nogal wat:
- In Zeeland staat de kerncentrale

te Borssele en 4 van de 10 moge~

lijke vertigingsplaatsen voor de
3 nieuwe kerncentrales liggen in
deze provincie.

- 2 km van de nederlandse grens,
bij Doel, staan 2 kerncentrales,
de derde is in aanbouwen voor
de vierde is de vergunning al
afgegeven.

- Behalve de vergevorderde plannen
in de kempense klei atoomafval
op te slaan (in 1979 gaat dat
feest beginnen:) zijner plan
nen om de opwerkingsfabriek in
Mol uit te breiden en weer te
openen (zie elders in dit blad).

- Tenslotte wordt het steeds waar
schijnlijker dat bij Vis~ een
kerncentrale gebouwd gaat worden.
Visé ligt 13 km van Maastricht,
net over de grens (zie elders
in dit blad).

Bij aktiviteiten tegen atoom
energie in het belgisch-neder
landse grensgebied zullen al .
deze atoomprojekten een rol

spelen. Ook de relaties tussen
deze projekten onderling en het
kernenergiebeleid van België en
van Nederland.

Afgesproken is dat de zeeuwse,
brabantse en limburgse groepen,
met hun respektievelijke bel
gische buren afzonderlijk aan
de slag gaan en dat de Gezamen
lijke Energie Komitees en de
Verenigde Aktiegroepen Kernstop
de ko6rdinatie op zich zullen
nemen.

Er zal een eenmalige krant ge
maakt worden over het atoom
komplex in het grensgebied en
voor de herfst worden de eerste
grootscheepse aktiviteiten ge
plànd.

Verder zal de samenwerking enl
of het gebrek daaraan tussen
de nederlandse en belgische
regeringen worden doorgelicht
en aan de kaak gesteld.

Wie doet met ons mee?
Volgende vergadering is op
vrijdag 27 mei om 19.30 uur
op het sekretariaat:
GEK/YAKS, Nieuwlandstraat 39,
Tilburg, +p,l. 013-435039~

.• ~. #

"a.

11'i-------------.....--------------------=:..:-



ö

f
8u.

I
I

PLANNEN IN NOORDRIJNLAND-'tIESTFALEN

SALHOR'rH

Begin dit jaar heeft de regering van
de deelstaat Noordrijnland-Westfalen
een ont~erp ontwikkelingsplan vastge
steld. et plan handelt echter alleen
ovèr energie-centrales en industrieter
reinen voor' 5 met· name genoemde zwa
re industrie'n.: olieraffinaderijen,
hoogovens, staalindustrie en chemische
industrie. In dit plan zijn twintig ge
b~eden met een oppervlakte van 7700 ha
aangewezen als uitbreiding van het
Ruhr-gebied.
Er wordt gedacht aan mammoètbedrijven
walke natuurlijk ook veel energie no
dig hebbem. Er ~iJn dan ook 27 mogeliJ
ke vestigingsplaatsen genoemd voor cen
tralas•. zowel kolengestooKte, als kern
centrales.
Bij Emmerik zal in elk geval een kolen
centrale komen, maar bij Salmdrth, Kal-
kar, Bislich-Vahnum, Borth, Spellen en
Orsoy kunnen zowel kern- als. kolen een
tralea komen. De laatste vier plaatsen

-liggen rond wesel. Salmorth ligt op de
-Nederlands-Duitse grens bij Lobith.

Een de~gelijke onge8venaard grote i~

dustrialisatie zal een zeer grote in
vloed hebben op h~t leefklimaat van
Oost Gelderland. et name ten aanzien
van de luchtverontreiniging moet ge
vreesd worden voor 'smog'situaties.

Onder het motto GEEN
L- .. RUHR-'KOE;K'IN DE ACH-

TERHOEK wordt een hand
tekeningen aktie gevoerd
in geheel Oost Gelder
land.
Bezwaarschriften kunnen
op de volgende plaatsen

.gehaald worden.
Van Heeklaan 27
. 's-Heerenberg
'Padevoortse allee 26

Zeddam
Peter Mefsterstr 10

Beek ( montferl)

•

Als je soms dacht dat het met die
benzine-distributie zo slecht was •••••••

9 juni 77
14 juni 77
15 juni 77
16 juni 77
21 juni 77
22 juni 77 _
23 juni 77

ASEV/PKB

Wat doen we er mee?

Duidelijk maken dat we niet willen
prat en over de ptaat s~ kern- .
centrales moeten komen, maar dat
eèrst bekeken moet worden of er
wel atoomcentrales gebouwd moeten
worden.
Op de voorlichtingsavonden die in
het land over deze inspraakproce
dure gehouden gaan worden is het
tevens noodzakelijk onze stand
punten te verspreiden.
Inlichtingen over akties rond deze
mogelijke vestigingsplaatsen bij
Stroomgroep Dodewaard, .woonark .
"Dolphine", Dodewaard, tel. '08885
1267 en voor Zeeland en West
Brabant: Energie Komitee Zeeland,
Dam 47, Middelburg, tel. 01180
25347.

Voorlichtings avonden over het
Aanvulle!J.d Struktuurschema
Elektriciteitsvoorziening.

Inspraak en voorlichting mogelijke
vestigingsplaatsen kerncentrales 
Aanvullend Struktuurschema Elek
triciteits Voorziening (AsE7).
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Een ramp bij de kerncentrale

Dodewaard
Niet zo maar een ongelukje, maar
een groot bedrijfsongeval waarbij
straling vrijkomt •••••••••••'•••••
Zo begint de tekst van een hQis
aan huis foldertje dat de inwoners
van Dodewaard in hun bus vonden•••

Enkele citaten:

Situatie 2:

Dat zou de situatie kunnen z1Jn
waarbij toch een ernstig ongeval
met de kernreactor gebeurt en be
sloten wordt ter bescherming van
mens en dier bepaalde gebieden te
ontruimen. Dit evacueren kan tij
delijk zijn, uit voorzorg; of van
langere duur als inderdaad be
smetting van enig belang is opge
treden. Een aanzegging door de
burgemeester tot evacuatie is
niet een advies, maar een wette
lijk gegeven bevel dat iedereen
dadelijk moet opvolgen.
Op last van de burgemeester zul
len dan geluidswagens door be
paalde delen van de gemeente
rijden. Deze zullen het bevel tot
ontruiming omroepen, dat ook in
de vorm van een pamflet wordt ver
spreid. In die gedeelten van. de
gemeente, die niet ontruimd moe
ten wordén, zal dus geen geluids
wagen langs komen. De mensen daar
kunnen dus voorlopig binnenshuis
blijven en eventuele berichten
via de radio beluisteren.

De tekst van het om te róepen
bevel tot ontruiming luidt:

Attentie, Attentie.
Hier v"Olgt een belangrijke mede
deling van de burgemeester.
1. Dit deel van de gemeente kan

radio-aktief besmet worden
of is reeds besmet. Een lan
ger verblijf is gevaarlijk.

2. De burgemeester ziet zich
genoodzaakt de ontruiming
van dit deel van de gemeente
te gelasten.

3. U moet daarom vanaf dit moment
zo snel mogelijk uw huis ver-

laten.
4. Als u een auto hebt, moet u

daarmee op eigen gelegenheid
zo snel mogelijk via de •••••
(nader op te geven route) naar
het tijdelijke opvangcentrum
••••• (nader op te geven) gaan.

5. Neem zoveel mogelijk mensen
uit uw directe omgeving mee en
zo weinig mogelijk bagage.

6. Houdt ramen en ventilatie-ope
ningen van uw auto zoveel
mogelijk dicht.

7. Als u geen auto hebt en u kunt
niet met uw buurman meerijden,
moet u een groot wit laken
buiten hangen dat van de straat
af duidelijk is te zien. Andere
auto's komen u dan ophalen.

Tenslotte nog dit:
Probeer steeds kalm te blijven.
Voorkom zoveel mogelijk paniek
en volg de aanwijzingen stipt op.
Dan helpt u ons en uzelf het bes
te. Laten we hopen dat dit alles
nooit nodig zal zijn.

Maart 1977.
Burgemeester en wethouders
van Dodewaard.

Je zult er maar wonen ••••••••• in
Dode•••••waard!

Dolf Janssen
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landelijke ssk-vergadering
Verslas LandeliJke SSKK-verQaderingen, Jan.-april 1977

Als vervolg op het verslag in ons
decembernummer volgt hier een
kort overzicht van de belangrijkste
zaken die het afgelopen kwartaal
op de landelijke vergaderingen
zijn besproken.

1. Beweging Stop Atoomplannen:
deelname aan de B5A stond voor dv
5SKK buiten kijf, gezian het feit
dat de SSKK in het landelijk
Energie Komitee participeert, dat
de initiatiefnemar van de 8SA is.
De BSA stalt zich ten doel de
kernenergiediskussie onder het
grote publiek te brengen en een
massale adhesie te verkrijgen voor
het grote p~bliek te brengen en
een massale adhesie te verkrijgen
voor het door haar voorgestelde
energiebeleid; stopzetting van de
kernenergieontwikkelln9 in Neder
land, gebruikmaking van alterna
tieve energiebronnen, demokratise
ring van de besluitvorming en een
aktieve internationale vredes
politiek. Voor de realisatie van
de BSA.gedachte heeft de 5SKK
medewerking verleend op twee
niveuas: Enerzijds door mee te
denken en mee te beslissen in de
85A zelf, anderzijds door zich te
belasten met een deal van de
praktische uitvoering, zoals het
verpreiden van de "Energiekrant
ven Nederland" no, 1&2 (het blad
van de BSA, wearin een objektieve
diskussie is gevoerd over het
nederlandse energiebeleid, hoe het
is an hoe het zou moeten zijn, het
leveren van mensen voar de hulp
dienst van de BSA-manifestatia,
het verstrekken van informatie in
allerlei vorm en het ophalen van
handtekeningen) •

2. Verkiezingsaktiviteiten:
-reeds in het najaar van 1976 heeft
da landelijka vergadering besloten
in verband met de landelijke
verkiezingen van 25 mei tweeeriai
te doen, Het uitbrangen van een
stemadvies middels de folder
"Atoomenergie in de Politiek",
samengesteld op basis van een
enquete, te houden onder ds Tweede
Kamerfraktie en de grote politieke

partijen/coalities in de' Provin
ciale staten en '~a8rnaast een
vraag. en antwoordboekje
"Atoomenergie•••••Waarom niet"
samen te stellen als diskussie-en
scholingsboekje. Beide zaken zijn
inmiddels uitgevoerd. Oe folder
lal vooral veel op verkiezings
bijeenkomsten gebruikt worden.

3. Inspraakprocedure met betrekking
tot de vestiging van 3 nieuwe kern
centraleSI
Hoevel de SSKK het betrekkelijke
vah een dergelijke inspraak
inziet door de beperktheid ervan
(waarom niet inspraak in het gehele
energiebeleid) en zijn geringe
invloed (het is tenslotte slechts
inspraak en niet meebeslissen),
stelt zij zich toch ektief in
deze op door in de eventuele
vestigingsplaatsen de nodige
groepan van de grond te brengen
en te onderste,men om zo in deze
plaatsen een goede voorlichting te
waarborgen, door een folder
"stop Atoomplannen•••Voor een ander
Energiebelaid" uit te brengen om
deze OP de voorlichtingsavonden
in juni te verspreiden en door
officieel te reageren op de door
de regering voorgestelde plannen
zoals deze zijn neergelegd in het
Aanvullend Str~ktuurschema

Elektriciteits Voorziening (ASEV),
waardoor spreektijd op de hoor
zittingen in december verkregen
wordt.

4. Organisatiestruktuur SSKK:
Gezien het steeds grotere gewicht
dat de .nergiev~orziening in de
nederlandse politiek krijgt (mede
onder invloed van het buitenland,
denk aan Carters beleid) en de
belangrijke beslissingen die hier
over in de komende Kabinetspe~iode

genomen lIlCleten worden (wel of niet
drie nieuue kerncentrales, wel of
niet uitbreiding van UCN-Almelo),
is 'let nodig dat de anti-kern
energiebewaging .en hechte orga,i
satie is om de beslissingen de
juiste kant op te duwan, zo od< de
SSKK, In het verleden s~hortte het
no~ wel eens ean de nodige

koordinatie en een goed draaiend
sekretariaat. Al zijn we dan geen
professionele organisatie, deze
twee zaken zijn voor een landelijke
organisatie onontbeerlijk. Daarom
is besloten een Dagelijks Bestuur
in te stellen, dat middels een
verdeling van centrale aktiviteiten
beide zaken zal behartigen.
Het OB fungeert tevens als
beleidsvoorbereidend orgaan voor
de landelijke organisatie.

5. Verder is er regelmatig verslag
geda3n van het verloop uan de
Kalkarprocesaktie van het LEK en
is er na overleg met de betrokkenen
besloten het geld uit het fOSK
(het fonds Stop Kalkar van de SSKK
als alternatief voor de 3%heffing
van Lubbers) ,een bestemming te
geven.

stop-kalkarfonds
opgeheven
Zoals iedereen 'wel weet, is m.i.v.
1 jenuari 1977 de wet financiering
Snelle Kweekreaktor vervallen. De
3% Kalkarheffing wordt niet meer
rechtstreeks aan de klanten van de
'elektricitei tsmaatschappijen door
berekend.
In de afgelopen jaren hebben ruim
430 mensen hun heffing overgemaakt
op ons eigen alternatieve fonds.
Ook dit fonds is nu overbodig.
Daarom hebben wij alla deelnemers
voorgasteld om het geld, in totaal
f 3174,63, te gaan besteden.
We kregen slechts 5 reakties, twee
zeer positief, 3 anderen hadden
liever gezien dat we het geld zou
den overmaken aan iemand of een
instantie die zich bezighoudt met
onderzoek naar veilige energie
bronnen. Maar niemand was echt te
'tegeh ons voorstel, zodat het geld
uit het fonds stop Kalkarheffing
naer de tentoonstelling Energie
~dukatief zal gaan. Oe bedoelïng
~s dat deze zal worden uitgebreid
met enkele "machientjes", die met
de hand worden bediend. Als ze
zijn gekocht, meer erover in dit
blad.
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HOE EEN GOED ALTERNATIEF MISKEND WORDT

In de groep "leefmilieu het Gooi
is men el lange tijd bezig _t een
projekt om in de woning een aan
zienlijke energiebesparing te
verwezenlijken.
Dit projekt is te omschrijven als
een energieblok in de woning.
waarbij een door gas aangedreven
warmte.otor een warmtepomp aan
drijft. Die ....rmtepomp haalt zonne
warmte uit de buitenlucht. Die
zonnewarmte wordt dan via een
warmtewisaelaar in een e.v.
systeem gebracht.
Aan deze motor met warmtepomp wordt
dan nog een dynamo gekoppeld. die
de elektriciteitsvoorziening gaat
verzorgen.
Oez. installatie. toegepast in
woningen. kan het energieverbruik
tot 1/3 terugbrengen. Bij goede
isolatie zelfs tot 1/6. De bespa
ring op de landelijke energie
balans zou hierdoor tot 2~ kunnen
oplopen. Het rendement is 22~

( 3x zoveel als bij een gewoon e.v.
syataam ).
Dit" Gooise Energie Alternatiaf
(GEA) la vie de inspraek..procedure
Struktuurplan elektriciteits
voorziening. near buiten gebracht.

Het kreag de vorm van een beleide
advies. Het advies klonk in het
kort als volgt I van ragetings-
....ge het goed isoleren van alle
lIIOning~ Intussen boven-
staand energieblok tot ontwikkeling
brengen. Vervolgens een proef
projekt in woningen. en daerna het
aanbrengen van deze gedentrali
seerdà opwekking van energie In
zoveel mogelijk woningen. (Ook het
aardgas is door een groots opgszet
plan in vrijwel alle nederlandse
woningen gekomen).
In verband met de belangrijke
milieuvoordelen van het GEA (geen
luchtverwarming. ....terverwarming.
geen kernenergie meer nodig. snz)
....rd kontakt opgenomen met het
ministerie van "ilieuhygilne. Na
mondelinge toelichting. onderzoek
enz. stuurde men het GEA door naar
het min. van Ekonomische Zaken. met
een positief advies.
Bij Ek. Z. moet de beslissing vel
vallen over het projekt en daar
mee over de eventuele s~sidie.

Ook daar was de raektie positief.
Via Ek. Z. is het voorstel nu ge
komen bij de L5EO (Landelijke
Stuurgroep tnergieOnderzoek) voor
baoordeUng.

Intussen was ook de Industriebond
NVV gelnteresseerd. Hun milieu
commissie heeft het GEA bestudee~d

en de industriebond heeft het in
haar beleid opgenomen:
Toen men in 't Gooi vernam dat
machinefabrieken in het Noorden in
moeilijkheden zaten. hebben wij
kontakt opgenomen met de NO"
(Noordelijke OntwikkelingsMaat
schappij) die werkt met ~egerings

geld. Ook de NO" heeft het GEA in
studie genomen. Aanvankelijk liep
ook dat kontakt zee~ positief.
In eerste instantie buiten de NOM
om, maa~ later via de NOM hadden
wij besprekingen met de Noord-Ned.
(een machinefab~iek die in moeilijk
heden zat en waarschijnlijk mensen
zou .oeten ontslaan). Deze Noord
Ned•• die onde~ curatele van de NO"
stand. wilde graag dat de ontwi~

keling ven de GEA in haar fabrieken
plaats ging vinden. Ze hadden
direkt rUimte en personeel, dat
ze anders zouden moeten ontslaan,
beschikbaar. Op voorstel van de
NOM zijn ar toen beaprekingen
gelllBeat met beide ministeries.
de NOM en de Gooise groep. Wij
hadden de NOM gevraagd alvast ale
een aoort voorschot op het ptojekt
oktrooien. die per 1-2-77 ver
liepen, in het buitenland veilig
te stellen. Voor de NOM een klein
bedrag. voor ons onbetaalbaar:
De NO" ging de oktrooien bestuderen
en bleef studeren tot de fatale
datum was verstreken. Later gaven
ze ook geen toestemming voor de
ontwikkeling van het GEA in de
fabrieken van de Noord-Ned. Dit
viel ons erg tegen. want de direkte
ontwikkeling in een fabriek, heeft
veel voordelen t.o.v. die via
wetenschappelijk onderzoek. Nu
worden nodeloos mensen ontslagen.
We vregen ons ook af. of ons dit
soort behandelingen te wachten
staat. bij mogelijk komende kon
takten met de industrie.
Ue zijn nu zo ver, dst het GEA door
2 ministeries is gegaen (aociale
zaken is er nu mee bezig). er zijn
gesprekken met onder andere
professoren geweest. er zijn
kamerleden die zich ervoor inte
resseren. de rndustriebond-NVV
steunt ons. maar of het door de
LSED komt is zeer de vraag.
Ook een rol speelt: Het vele geld
dat naar de kernenergie gaat en
het weinige dat voor andere pro
jekten beschikbaer is:ll
wie het gehele pakket gegevens
over het GtA wil hebben, kan dit
bestellen dOor r 4,- te storten
op gironr. 2977B3D tnv. e.H. van
Almelo. Voasiuslaan 21. Bussum.
onder vermelding van -GtA".
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De Duitse Atdi-'lernenergie Beweging
John Hontelez

Opkomst
De duitse anti-kernenergie
beweging is al vele jaren
aktiefJ georganiseerd in
BUrger Initlative (B.I,).
In het hele land probeert Z1J
het invoeren Van de enorme
atoomplannen van Duitsland
tegen te gaan. Moeizaam. van
wege machtige en aktieve
tegenstanders. De Wytll aktitis.
waren een grote stap vooruit.
Hier bleek hoe taai de anti
kernenergiebeweging kan zijn.
Massale, maaJldenJange bezet
tingen, enorme politieke
strijd en tenslotte een ver
bod van de rechter in Frei
burg van de bouw van de
centrale hier.
Maar de akties zijn pas echt
wereldnieuws gewordèn door
Brokdçrt. Hier toonden de
anti-kernenergiebewegingen
een ongekende kracht. De
pers in binnen- en buiten
land volgde gretig de de
monstraties en ongeregeld
heden. En de regeringen van
duitse deelstaten en de
Bundesstaat konden er niet
meer omheen. Men werd voor
zichtiger met z'n atoomplan
nen, althans daar leek het
op. En men sloeg hard en
meedogenloos op de demon
stranten in (Brokdörf,
Grohnde) en maakte ze zwart
zoveel men kon.

Scheuring
Het is bekend dat er in de
anti-kerne~ergiebeweging na
de demonstraties in Brokdorf
op 24 oktober en 13 november
vorig jaar een sche.u,ring is
opgetreden, vooral in Noord
Duitsland. Aanleiding voor
de scheuring was de vraag
of, de demonstratie van 19
februari 1977 in Brokdorf
of in Itzehoe (vlak bij Brok
dorf) gehouàen moest worden.
De B.U.U. (Bttrger1nltiative
Umweltschutz Unterelbe) viel
uit elkaar. Beschuldigingen
OVer en weer volgden. De a:r
gumenten waren enerzijds dat
een demonstratie in Brokdorf
onvermijdelijk op geweld zou
uitlopen. Anderzijds werd ge
steld dat de ltzehoe-demon
stranten bogen voor politie
terreur, iich lieten inpak
ken.
Zoals iedereen weet, waren er
30.000 mensen in Brokdorf en
15.000 in Uzehoe. 45.000
mensen op ~~n dag tegen de
zelfde atoomcentrale: Beide
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demonstraties verliepen rus
tig. Het gevreesde geweld
bleef uit. Daarentegen was
er in Grohnde, 19 maart 1911,
weer wel veel geweld.

Achtergronden
Wat zi~n nu tte oorzaken van
de spl~tsing in de anti
kernenérgiebeweging? Om dat
te ontdekken moet men eerst
weten wie ~è partijen zijn.
Aan de ene kant staan de
Bttrgerinitiativen,aange
sloten bij de B.B.U., aan de
andere kant een verzameling
politieke groeperingen, ?nder
aanvoering van de Kommun:lS
tische Bund' Zoals gezegd~ de
diskussie gaat voornameliJk
over het geweld. De B.B.U.
streeft strikte geweldloos
heid na. de zgn. K-groepen
vinden, geweld soms onve~

mijdelijk en geoorloQfd.
Nu is het waarschijnlijk
dat de scheuring vooral ver
oorzaakt is door de ronduit
smerige houding van de duitse
overheden en de duitse pers.
Bij de eerste demonstraties
bij Brokdorf werd iedereen
die erbij was uitgemaakt voor
extremist, kommunist en anar
chist.
De heer Wttstenhagen (oprich
ter en leider van de B.B.U.)
kreeg eveneens dergelijke
verdachtmakingen naar z'n
hoofd geslingerd.

'Maar na de tweede demonstra
tie veranderde de houding van
overheid en pers. De B.I.
werden met meer respekt be~

handeld, ze werden 'zelfs uit
genodigd om met minister
president Stoltenberg van
Sleeswijk-Holstein te praten.
De heer WUstenhagen werd nu

in de pers "de bekende aktie
voerder" en werd zelfs door
Bildzeitung (rechtser dan de
Telegraaf) ge!nterviewd.
Men probeerde de "gematigde"
aktievoerders nog gematigder
te maken en de "extremisten"
in een hoek te drijven. De
"gematigden" en de "extre
misten" kregen het inderdaad
aan de stok met elkaar en de
opzet van overheid en pers
was geslaagd: verdeeldheid,
en een harde kern van K
groepen kon meedogenloos in
mekaar geslagen worden omdat
zij toch nauwelijks sympathie
bij het duitse volk ontmoeten.
Maar dit laatste ging niet
door in Brokdorf op 19 febru
ari. De organisatoren hadden
alles op alles gezet om de
zaak geweldloos te laten ver
lopen en dit lukte. Zo viel
het plan van de overheid en.
politie in duigen. Geen leSJe
voor die "gevaarlijke kommu
nisten".
Erger nog, toenadering tussen
B.I. en K-groepen werd weer
mogelijk. Gelukkig voor de
kommunistenvreters werd
Grohnde weer wel een gran
dioos sukses. Veel geweld,
dus weer veel vernal~n hoe
de kommunisten de rechtsstaat
bedreigen.

wat nu?
Van beide zijden worden de
stroomgroep en het LEK om
steun en solidariteit ge
vraagd. Geen gemakkelijke
zaak. Enkele overwegingen
tellen zwaar.
De belangrijkste is het
geweldsprobleem. De B.B.U.
is tegen alle geweld. Veel
demonstranten trekken echter
gewapend met stokken en val
helmen naar bouwplaatsen.
Zijn dus in ieder geval voor
bereid ~p geweld. Nou moeten
we daar ook niet ál te dra
matisch over doen. Veel ge
weld van demOnstranten be
staat eruit dat ze ijzer,
prikkeldraad en batonnen
muren aanvallen. Wttstenhagen
zègt (ik had op 22 april een
gesprek met hem hierover) dat
deze demonstranten in Grohnde
de eni e waren die e
011tiordons moe enI Led~n

vanBttrger1nitiat~vendie n1et
voorbereid waren op geweld,
mochten er niet door. Zo kon
de politie lekker hard op de
"extremisten" inslaan, zonder
de publieke opinie tegen zich
te k~ijgen.



Een andere kwestie is de bi:
zetting van bouwterreinen.
Bij Brokdorf en Grohnde heeft
men geprobeerd het terrein te
bezetten, wáar een grote
politiemacht op zat. Wttsten
hagen noemt dit onzin en ge
vaarlijk. De Kommunistische
Bu ~. niet. Zij gaven zelfs
een brochure uit waarin be
schreven werd hoe de bOI1w-·
plaats bezet moest worden.
Ze verwisselden de echte
tegenstander, de atoomlobby.
met haar direkte represen
tant, de politie. Bestrij
ding van de politie wordt
hoofddoel.
WUstenhagen stelt dat de be
zetting van Wyh1 ll1kte omdat
bij verrassing een zeer groot
aantal mensen een relatief
klein aantal politiemensen
opzij schoof. Bij Brokdort
en Grohnde lagen de ver
houdingen heel anders. B0
vendien is de houding van
de overheid harder geworden.
Bezettingsakties zijn legi
tiem, maar bij een derge
lijke verdediging door de
politie onzinnig. Dit lokt
bloedvergieten Uit. Dit
wil niet zeggen dat deze vorm
van aktie opgegeven moet wor
den. Er moet naarstig gezocht
worden naar nieuwe mogelijk
heden. Wybl kan zo maar niet
gekopieerd worden. Akties als
bij Grohnde doen de bevolking
"lawand order" roepen.

Een derde probleem is de
sterkte. De K.B. en andere
politieke groeperingen spre_
ken van de 750 "Geistesini
tiative- van WUstenhagen,
alsof de BUrgerinitiative
en de B.B.U. alleen op papier
bestaan. Waar is dit zeker
niet. Wel is het zo dat de
anti-kernenergiebeweging aan
kracht heeft gewonnen door
deelname van politiek ge
motivee~den. De massaliteit
van Brokdort en Grohnde had
de a.B.U. niet op kunnen
brengen.
Het andere kamp is echter
ook niet zo sterk. Hier spe
len vooral partijpolitieke

problemen een rol. KB, KBW,
KPD, DKP, enz. vliegen el
kaar in de haren. Toch heeft
vooral de KB een hevige, en
mijns inziens, eerlijke be
langstelling voor de gevaren
van kernenergie en krijgt
daar dan ook veel mensen
voor op de been. Maar een
verenigde anti-kernenergie
beweging is toch verreweg
het sterkst.

Voorlopige k0nklusies
We kunnen niet werkeloos
blijven toezien bij de
moeilijkheden tussen onze
duitse vrienden.
we moeten ons ook niet mee
laten slepen door een van
de beide ka~pen, maar juist
proberen deze kampen weer
tot áán hecht anti-kern
energie tront te maken.
de problemen zijn wellicht
minder groot dan velen ons,
graag, doen geloven.
de eenwording is dus moge
lijk.
geweldloosheid moet voorop
staan bij alle akties.
Geweld is onaanvaardbaar en
werkt bovendien in ons na
deel. Overtuigingskracht is
altijd beter dan agressie,
hoezeer het ook begrijpelijk
is dat lIlensen die op e~n

groffe manier getreiterd en
uitgedaagd worden, eens een
steen gooien.

EUROCHEMIC INIIOL GAAT WEER OPEN

Eurochemic (bij "ol) i. a.n 011
werkingsfabriek met a.n beperkt.
kapaciteit (60 ton per jaar)
voor dillerae typ.s splijtstoft.n.
De fabriek werd opgericht op
initiatief ven de Organi.a'i.
voor Ekonomische Se..nwarking
en Ontwikkeling (OESO). In j.uU
1966 g1ng d. febri.k dr.eian
(op 25 ssptamber 1968 kr••g za
pas een vergunning!) • 'Na 8 j.ar
werd de fabri.k stUgel.gd .n.
dat in 1971 Frankrijk, Duits1end
en Eng.land (b.langrijkete part
ners in de OESO) hiertoe beslo
ten om de v.rwachta overkapaci
te1t van opwerkingsfabriek.n ta
gan t. gaan.
In pleats van d.ze oVlilrkapaci~.it

is nu .en onderkapscitait ont_
staan. Veel fabriek.n liggen nu
stil vanw.ge onv.rwaohte moai-

John Hontel.z,

(met g.bruikmaking van ..-
teriaal van d. AktiaK.rn liJkhedan. Alla.n de Franse op-
Antwerpen) W8~iftgefabriakan draaien.

Ou. h.att de 8elgische regering,
ondar d~k van de B.lgische el.k
triciteitabedrijven. het plen op
98vat om de tabriek van d. OESO
over t. ne.en .n weer in gebruik
te .tel1en. Overigens saman m.t
particuller.n (50%-5Q%). De on
derh.ndeliftgen hierover zijn in
d.c.Mb.r 1976 begonn.n.
o. tabriek zou dan van 60 Ton
na~ ~OO Ton uitg.breid moeten
_ rden .n e.n "dienst verlenend"
(dws voortdue.nd g••••nach."s
g.ld al~pend) karakter moeten
hetHHtn.
oe ~klng ia h.t gevaarliJkate
ond.rd••l van d. apliJtstofcyclus.
g~ van da lozingen die bij de
k.rninduah'i. plaatsvind.n ge
acht.den daar. Bovendien wordt
er ..t st.~ redloaktieve afval
stottan gew....kt. die lIaak ook
1eftge ttJdblJ d. d. opwukings
fabriek opg.slagen worden. Zo
ligt_ij Mol al la jaar atllel
~. wachten op .an mogelijkh.id
opgaslag8n tB worden.

Specifieke problamen bij Euroche
mic zijn:
-De fabriek is verouderd. De
aerd vsn radioaktief afval is
ondertussen ge~ij~i9d door an
dera proc6d6s in kerncentrales.

-"en heeft berekend dat diver
sa ond.rdelen een levensduur

van slechts 10 jaar hebben.
De fabriek heeft al 8 jaar ge
draaid.

-Verschillende gedeelten in de
fabriek ~ijn al zeer radioak_
tief. Ombouwen in bedrijf st.l
ling zal grote risiko's met
zich meebrengen voor de werkne
mers.

-onlosmakelijk varbonden met de
uitbreidingsplannen is het str.
ven na 1979 in de Kempense klei
lagen afval op te gaan slaan.
(zie EDZW nr 2/1)
Als de fabriek 300 Ton per jear
verwerkt zal in het op te slane
afval S7 kg plutonium per jaar

zittan. Voor duizenden jaren een
bedreiging voor de bevolking in
België en Zuid Nederland.
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Een dialoog over "net verwerken' van atoom.fval~ ?

"twee mogellJkheden blijven ons 51echtsoverl net over zee sturen of
vernietigen,"zei Clorfl~del.

"l'IaarGandelf heeft ons dl.ldeU jk gemaakt "lat ".U tiet niet kunnen
vernletlge'n," ~ei Elrond.~~n lij dIe achter de lee. wonen, 20uden het
nie1; ·wiU.'" ontva"genl ten goede of ten k.wadè, het behoort bij on$'
het is. aan ons dIe hlilt nog warien 0'" erme... te hangelen,"
"Jn aat geval,ttzeJCllirfi("ldel,"/Ilo~te"'::i') ~et ln de dieç.te .llierpen,
op Cle boaem ~~n de lee. ZO,U het veHir,;' ~n.,~~ .
"Niet. vélUg voor alti.Jd,"zie Gendelf. :"OetU8pe !&iet.eren herbergen
vele dingen, en zeeln el" .1ar,de!)k'..4'08r1.venndéren. ,Het.. is niat onz.
taak om slechts aan "11 l,iei.zoer> t,s denk'en, -of aàn·••n paar I'Ieneen
geslacht.en, of oiIcJro een voor'bijgaand tlJdva~ lIa1; de wereld •. W1J moeten
voor èensetl elt [jd eert eJnde aan dele dffoiging' lIl~en. lelfs .i is er
geen hoop op dat., 1I!1J . . '.
"nan."z$i rresfot,.~taen on$$!eç~t$ (~~e."'~q~n ooen, ZQ~ls Glorfindel
reeds heeft gelegd a, hel \I.OOt eftu~i9 tB. :vetbEirQen. or t',et te vfiJrnietigen.
Plaar bel',~e wegen 9aali onze mact)[ t.e hrivp.r'I. W"ie zal di t readeal voor
ons oplo'ssen""
t'fIliemar'ld nier kan- .de,,"; zeIElrond ernst :a.g. .,::; "'Il",;i }';ite nier'land ï...en
voorspellen wat er lal 9ab~LII·e-n. ah ",i j dele tit. ger'le weg bE'lIIande-Ien.
Plaar het l.ijkt mij nu duideLijk '~lked, _g .lis "'.iJ moeten kie,~en."

(c itaten uit " In de ban van de t inQ l"rliZ',~~-i. ~~ .... u ..)

de wijsheid in pacht

Antwoord: Bitt.er llIEltn1.g%
1Ua'lt wat la~filn Wil in l'J.i Ü.~I).fen=-të
va, april 1917?
Over het' -i!problee'll" van mensen dle
zich. tegen kernenergie .ueriètten
stelde ze orlc;lér ~n~"è.
"Maar neem· nou' een$-, de ,·lèeUitieI:t:,.
dlez1tten.a~ drie j,~a.r ori\spa'r:'~n
tegen. Sorss-e18aan.·:t.e .kl )~en;,;. Ol.
zijn alleen ~&~ bang voor aen
tlllElede over$.trom.t~;). N~.,. het. iOn
de emoties van het mame""tf!·,.
Oe V$renlg1ng ~ll1.uhY91'rte

Zeeland heeft'q1t hQog:o~~enomen.

En te·recht.
Deze verenig~['\9, met ~Q'11 22.00
leden, en nog 'veel meer ·zeel.llllàs
symp~tisantën,'he~rt ~ich al
jaren, sa:nen 1.'et,'a~ti8g~98Pe!\ .•l$.
Borseele Ad ~oc,: en l.ter het
Energiekomite Zeeland, verzet
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te~èn lie:tdt-aalen var.l 90r5$918·i·
~n•. e;J!"1~ eenJ.aa·h eck . le1jBP
r_t:: 1iI~;érii;:î.lQ.•• ,1)1:I&.4,.;$n ven
~~"s'$e:le :f'1~~''}1'Jfldat d~n .~o'lis
!!I~!'1. i~elll"".e,ri1;'
btiv...joydl-én;..l..,lIif!v.... VOl' r......t .1..0:",

dlt·'1t'\t;ttv1.·;,;,_"~k' geloot 1:tê~··"'e
het 'pl)eclJ;ts .l}Óêtfbebben gé.d,a.n·~.

-1.19. be~ide ·d.at'mee da-L de 11ilUiIJ'w
Qt'~nl~.i.ÜlI. J.ê. v~al< haarfiih'
ve.J'.'''Uén '.w-t -zeel lang blitet.
,ne \tI'l7.:steit ·dalze,·el j'ar,p"láng'
~:;'qe\1.iK'8n-- ,aft,. de kernc..entr·al.(~)

bJ1 901'5$918 aan-ioont, ~.ar dat
*-th"..:: Vardnk etsar.• 10 sc!ilJr'lt het.,
Nog $t1I.~ nb\:mee op. de taooqt.e
'h••
êra_g ·trl heti\toltende kat;.~t
• .,..nQ ~l~..Rttt';tets vOQt' hei
îpI1'&~ en de·\io~:~guon~t)Èij;·d·. Jt!1l
:'doeh.



waarom _ EI atoomenergie nodig hebben
Ton Brans

de eenvoudigste, €oedkoopste
en meest milieuvriendelijke
energie-'bron'.

Met opzet wordt hier gesproken
over efficierlcy i.n plaats van
over bestlflringep. Dit omdat
voor veel mensen het begrip
be spar-Lngen (ten onrechte)
doet denken aa-~ beperking op
essentiUle toepassing~n van
energie.
Besparing op energie betekent
echter in de allereerste
plaats het verbeteren van het
technisch rer.dement dat in
onze maatschappij uit ener
gie-verbruik wordt gehaald,
en op de tweede plaats een
weloverwogen gebruik van
energie voor toepassingen
die maatschappelijk nuttig
zijn en essentieel voor een
bevredigende levensstijl.

Hoe belangrijk energie-be
sparing op zich is blijkt
wellicht het duidelijkst
uit een rapport van de Ver
enigde Naties van 1976 over
de energiesituatie in de EEG.
Indit rapport wordt vermeld
dat slechts 15~ van het
energieverbruik ook als S!:
bl::WJt aangemerkt kan v/omen,
85% gaat verlorenS::
In dit rapport (·Increa~ed
energy economy and effi
ciency in the ECE.region")
wordt exact aangegeven welke
mogelijkheden er bij de
huidige stand van techniek
zijn om dit rendement in de
komende 15 ~ 20 ~aren te ver
beteren tot 2~ ~van het ver
bruik) minimaal en 3~ maxi
maal.

Zonder het energieverbruik
op te voeren zouden wij in
de~e periode het nuttig ver
bruik 1/3 tot tx kunnen ver
groten, of vij het$elfde
GEBRUIK van nu het VERBRUIK
kunnen beperken tot 75" mini.
maal of 5~ maximaal.

Deze energie-'bron' geeft
minder vervuiling, meer
werkgelegenheid. een ver
betering van de betalings
balans en heeft een cumulatief
effect voor de toekomst
(eenmaal verworven inzichten
en technieken zullen in
steeds sterkere mate hun bij~

drage leveren, er hoeft niet
op afgeschreven te worden,
integendeel: men kan als het
ware elk jaar weer bijschrij
venS).

Om u enkele alledaagse voor
beelden te geven:
- een gloeilamp geeft van

elke Watt electriciteit
voor slechts één deel licht
op 20 delen warmte; een TL
buis geeft alti.jd nog 7
maal meer warmte dan licht.

- in een electriciteitscen
trale wordt ongeveer 2/3
van de opgewekte warmte ge
lOosd op het milieu in de
vorm van stoom en koel
water, terwijl woningen en
industrieUn in de omgeving
van de centrale weer brand
stof verbruiken om het
eigen water te verwarmen
(e.v., boiler of geyser).

Buiten beschouwing is dan
nog steeds gebleven dat de
maatschappij veel energie
kan spare'n door een andere
leefwijze (geen wegwerppro
duktie, beter openbaar ver
voer) •

Door het systematisch bevor
deren van het opnieuw inscha
kelen van gebruikt materiaal
worden een aantal maatschap
pelijke voordelen tegelijk
verkregen. namelijk:
bespar~~ op materiaal,
waardoor de grondstofuit
putting minder dreigend
W01~t of zelfs vermeden
kan wor·d.en.
besparing op energie door
dat bij hergebruik meestal
slechts een klein deel van
de energie nodig is die voor
de produktie van nieuwe
grondstoffen vereist is.

- vermindering van milieuver
ontreiniging doordat er
minder grondst~ffen door
basisindustrie verwerkt be
hoeven te worden, en door
dat er minder afVal te ver
werken/te dwilpen is.

Naast deze algemene kringloo~

voordelen geldt dat ons afval
op zich direct nuttig gemaakt
kan worden voor de energie
voorziening. Algemeen wordt
aangenomen dat in de we'sterse
landen 2,5 ~ 3~ vart het elec
triciteitsverbruik opgewekt
kan worden door verbranding
van huisv~il.
Ook kan dit huisvuil (bij ge
scheiden ophaal van organisch
materiaal) gebruikt worden
voor de produktie van methaan
gas. terwijl de overblijfselen
voorverbranding of composte
ring aangewend kunnen worden.

Naar schatting is er ongeveer
3.500 miljoen kilo vast h~is
v~il in Nederland beschikbaar.
Het Interrationaal Energie
Agentschap heeft Nederland
aangewezen om de gebruiks
mogelijkheden van afval voor
energie-opwekking te onder
zoeken.

f!.eier en_!!!~

Volgens MilieuDefensie,
maart 1977, bedroeg in t974
het gemiddeld huishoudelijk
gebruik per persoon orlge~~er

80 kg, waarvan ongeveer 1,5
kg hergebruikt werd, ongeveer
8 kg duurzaam gebruikt en on
geveer 2 kg vernietigd of
door het riool afgevoerd. Per
saldo wordt er per persoon
ongeveer 68,5 kg weg g e 
g ooi. a,
De ned~land$e papierindustrie
betrekt de grondstof (pulp)
hoofdzakelijk ~it het buiten
land en verbruikt desondanks
toch nog 14~ van het indus
trieel energieverbruik en 1~
van het industrieel waterver
bruik. De produktie van een
100% uit hergebruikt papier,
karton en lompen samengesteld
papier kost slechts enkele
procenten van het energiever
bruik voor nieuw papier (zie
verder uitvoerig artikel in
MD, 77-3).

~!al

Hergebruik ongeveer 20%, voor
namelijk afhankelijk van de
schrootprijzen. Beschikbaar
schroot: 1800 miljard kg per
jaar. Alleen in huisafval al
130 milj~en kg blik. Gemid
del~ kOst de produktie van
1 ton staaL 8000 kWU aan
energie in de vorm van warmte.

M~!~
Hergebruik in Nederland onge
veer 20%, in Engeland 33~!
De produktie van aluminium is
zeer energie-intensief, elke
ton aluminium kost ongeveer
90.000 kWu aan energie. Daar
deze energie in de vorm van
eleotriciteit wordt vereist,
betekent dit in feite dat
elke ton aluminium ongeveer
280.000 kWu aan energie vraagt.
Niet voor niets kon de fabriek
van Péchiney in Zeeland alleen
gebouwd worden als er een kern
centrale voor de electriciteits
prod~ktie bij gebouwd werd.
Het is dus van het grootste
belang dat al~inium herge
bruikt wordt, temeer daar de
omsmelting van schrootalumi
nium 95~ minder energie kost
dan de produktie ervan.
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~~2~
3 à 4~ van het wereld(ener
gie)verbr~ik in de vorm van
aardolie wordt aangewend voor
de prod~ktie van kunststoffen.
Huishoudelijke artikèlen van
kunststof k~en slecht her
gebruikt worden ten gevolge
van de vele verontreinigingen
ervan. Industrieel kunststof
afval kan hergebruikt worden
of ontleed worden in opnieuw
te gebruiken grondstoffen.
In het stedelijk afval komt
4 à 5~ kunststof voor, voor
nameJijk verpakkingsmateriaal,
ofwel 12 tot 15 kilo per jaar
per inwoner. ~or overbodig
kunststofverpalckingen te ver
mijden kan dus elke burger
een bijdrage leveren aan een
go~d energiebeheer (en milieu
Jeheerl) •

wind-energie
In Nederlallll

Volgens de "WorllMeteorologi
cal Association" is er in de
gebieden met veel wind vol
doende windenergie benutbaar
om het tweevoudige van het
totale wereld-energieverbruik
te k~en dekken.

Ons land is ~~n van die win
derige gebieden, niet in de
laatste plaats doordat wij
k~en beschikken OVer een
laoge kuststrook en 57.500
km2 van het continentaal
plat.

ne hoeveelheid energie die
windkracht oplevert is even
redig met de derde macht van
de windsnelheid; dus als het
vandaag 2x zo had waait als
gisteren is de hoeveelheid
windenergie (2x2x2) = 8x zo
groot. Aan de kust is de
windsnelheid groter dan in
het binnenland, op open zee
ter hoogte van de Doggersbank
is de windsnelheid voor Neder
land op maximale sterkte.
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Gedurende 50-60% van het jaar
zou de windsnelheid br~ikbaar

zijn voor de energie-voor
ziening (500 tot 1000 kilo
Watt~~r/jr per m2 rot0 rop
pervlak).

Bij de huidi~e prod~ktie

kennis zal een grote wind
turbine maximaal ongeveer
7,5 MegaWatt als capaciteit
hebben. Indien het wenselijk
zou zijn de hele produktie
van het electrloiteitsver
bruik met deze windturbines
te dekken, zouden er onge
veer 10.000 van deze wind
turbines gebouwd moeten wor
den om d.m.v. energie-op
slagsystemen gedurende het
hele jaar het verbruik te
dekken. BIk van deze wind
turbines zou een bladlengte
van 100 meter hebben (in
geval van propellervormige
constructie). Volgens Fokker
zou een windtlU'bine van 50
meter bladlengte op het
vaste land jaarlijks
f 200.000,- netto k~en

opleveren, en op de Doggers
bank f 800.000,-; uitgaande
van een electriciteitstarief
van 6 cent, per kiloWsttQQr.

Uiteraard is het onzinnig
om zo grootschalig en cen
traal de energievoorziening
op één krachtbron te, baseren,
echter de cijfers geven aan
dat op zich windkracht een
goed alternatief is voor de
electriCiteitsproduktie.
In Denemarken (in Tvind) is

door leerlingen en oudleer
lingen van een alternatieve
scholengemeenschap een wind
turbine gebouwd op een 57
meter hoge betonnen toren,
met een bladlengte van 27
meter. De generator zal
2.040 kW maximaal k~en
leveren. Medio juni wordt
hij in gebr~ik genomen,en
zal dan de grootste windtur
bine ter wereld zijn!

Ook kleinere windturbines heb
ben een grote toekomst. In
Bngeland is een energiegroep
aktief Ofll sestandaardise.erde
t'ypes windturbines van 1 kW
tot 5 kW capaciteit te leve
ren. De afnemers zijn vooral
afgelegen woongemeenschappen,
scholengemeenschappen en één
gezinswoningen.
Vorig jaar is een nieuw ont
werp windturbine met verti
cale as beproefd. Het proto
type (met 2 rotors) kan 5 kW
leVeren voor een investering
van 600 - 700 (ongeveer
f 2500 - 3000). Op dit moment
worden regelmatig nieuwe en
reVolutionaire windturbine
constructies ontwikkeld en
ui"tget'est, waarbij veel aan
dacht wordt besteed aan het
vermijden van de bestaande
problemen bij gebruik van
windkracht, de noodzaak tot
het richten van de bladen
t.o.v. de wind, het gevaar
voor overbelasting bij hoge
windsnelheden, en de aanpas
sing van het toerental van
de generator aan de wind
snelheid via versnellings
baksystemen ter handhaving
van een gewenst aantal
stroomimpulsen per seconde
(60 in Neder.land).

Het is van groot belang dat
Nederland daadwerkelijk wind
kracht gaat gebruiken, de
voortzetting van het onder
zoek kan dan een bijdrage
leveren aan het vervolmaken
Van hét systeem. Als gids
land voor de ontwikkeling
van windkracht (door de OESO
aangewezen:) kan men toch
niet tevreden ziJn met het
bestuderen van andermans
rapporten ert het op kleine
schaal en op lange termijn
uitgesmeerd uitvoeren van
het nodige onderzoek•

•z_-"'Ole
In Nederland

Als men het nederlandse kli
maat vergelijkt met dan van
àonniger streken (zoals
Spanje, Griekenland, enz.) is
me~ gen~igd te veronderstellen
dat er in Nederland nauwelijks
mogelijkheden zijn om zonne
energie te benutten.
Toch bedraagt de gemiddelde
zonne,straling bij ons nog al
tijd de helft van die in deze
zuidelijke streken (ofwel on
geveer 110 Watt per vierkante
meter per dag).

Het pI'obleem dat bij ons om
een oplossing vraagt is het
tijdsv.erschil tussen het be
sehikbaar komen van het
~otstedeel van de zonne-



energie ('s zomers) enerzijda
en de behoerte aart deze ener
gie voor verwarmingsdoelein~
den ('s winters) anderzijds.
Dit probleem is technisch op
losbaar bij de huid'ige stand
van techniek.' Op een zeer
eenvoudige ~n goedkope wijze
kali warmte opgeslagen warden
in water(tank~).

Een goed ge!solèerde ~~nge
zinswoning heeft per 80 m3
inhoud ongeveer 10 m2 dak
oppervlak nodig aan zonne
collectors om de helft van
de totale warm t ebe-hoef te
(incl. warm water) te kunnen
dekken (rapport stichting
Toekomstbeeld der Techniek,
,iuni 1974).

Zelfs bij bewolkte hemel
levert een zonneeollector
nog een pos.i tie.ve bijdrage
aan de energievoorziening.
Gezien het feit dat el~e
woning toch niet zonder dak
kan, is het bovendien ruim
tebesparend om bij nieuw
bouw, renovatie en groot
onderhoud een eenvoudige
zonnecollector in te bouwen.
Onlangs nog adviseerde de
Raad voor Wetensch~psbeleid

aan minister Trip de achter
stelling van deze energiebron
ongedaan te maken door een
nationale strategie voor de
stimulering van zoone-energie
(voor verwarmingsdoeleinden)
te voeren.

Met behulp van een warmt~pomp

kan 's winters de Warmte ont
trokken worden aan het water
reservoir. Om tot een o.pti-.
maal rendement. te komen moet
het waterreservoir goed ge
isoleerd zijn en een bl.liten
wand hebben die qaa oppervlak
minimaal is ten opzichte van
de inhoud. Om deze reden zal
een gezamenlijk warmte/water-

PROCES TEGE.N KERNCENTRA"E til
SCHwtINfORT VERLOREN.

Esn rachtba~ In da Waatdultaa
daalstaat Baleran ~..tt da bouw
van aan 1300 "We kerncantrala
in (bij) Schwalntort goedgekaurd.
Earder is de bouw van aan zalf.
de centrale (drukwatarraactor)
aat hetzelfde var~n blj Whyl
aan de Rljn door net V.~~'uft9a.

gericht ln rralburg v.rbodan
(14 8aart J.l.).

reservoir voor 100 à 1~0

woningen de voorkear ver-,
dienen boven een ~~rtge~ins
voorziening.
Ook voor zwembaden ligt de
verwarminp, met zonne-ener
~ie bijzonder voor de hand
en WOrdt ook reeds toege
Past (bijv. in Velthoven).

Met de warmtepomp is het
ook mo~elijk warmte te ont
trekken aan de grond onder
en rondom de woning. In
Ba~enwerkingmet het TNO
wordt door Bredero Bou~

b.edri jven een onderzoek
uitgevoerd paar de toepas
singsmogelijkheden voor
Nederland van de warmt~

pomp.

Wat nodig 1.8 om (ie toepassing
van zonnè-energie voor ver
warmi~sdotlleinden.-een r.ede
lij~e omvang te doen krijgen
is het bevorderen ervan door
deovérneid door vereenvoudi
ging van :ie aa8Vr~~ die nu
onderworpen is aan uiteen
lope\'lde b:>.uwverordeningen en
het inleveren van technisch
uitgewerkte bouwtekeningen.
Voor de hand liggend. is dat
de overheid standaardnormen
bepaalt waaraan voldaan moet
worden bij installatie van
zonne-collectors, dat deze
normen zo snel mogelijk wo~

d~n overeengekomen met de
bouwwereld, en dat ze in een
goed begrijpelijke bro~hure

op elk stadhuis verkrijgbaar
zijn.

Om met 'ons aard~as langer te
kannen doen hee ft ,deze toepas
sing van zonne-energie ae
mógelijkheid 1~ te besparen
op het totale nederlandse
energ~everbl'l.li,k,. en zou àl.l3
alleen alom die reden (het
algemeen belang) mi sten~
evenzeer gesubsidieerd moeten

~t·.roces ovar óa Schwelnfort
centrale heaf' 4da,an geduurd,
hetprocas over de Whyl-central.
~ft rul. 10 dagan geduurd.
Advokaa' Slaofr!ed da Witt. ook
l(alkar-advpa.t. d14ll nauna da
bevolklng ln hat Wh,lproces ga
_treden heert,wijst op twee oor
zeken we.rdoor het Schweintort
proces varloren t •.,.,aanl
-Zowel de r.chtbank ala de advo
ca'en van d. kla,.nde g....nt.n
hebben zlch .1nder goed voorbe
reid op het procaa.
-Bovandlan zou de reohtbank in
e.leren hinder ond.rvonden kun
nen hebben van de krltlek die

worden als de isolatie
to.epassing.

De zonnecollector zelf kan
gemaakt worden uit eenvoudige
bouwmaterialen, zoals dubbel
beglaasde waterbakken, zwart
geverfde en geïsoleerde ra
diatorpanelen, enz.
In de USA wordt door de over
heid (ERDA) zo'n systeem ait
gewerkt dat ·zelfs 's zolllers
Koelte kan leveren doordat
's winters er zoveel warmte
wordt onttrokken aan het
water/alcoholmengsel in het
reservoir, dat dit tot op
het vriespunt wordt afge
koeld (New Scientist,1-4-76).

Voor het verwarmen van water
wordt verwacht dat de zonne
boiler al in het midden van
de jaren '80 goedkoper zal
zijn dan een aardgasboiler.

o.a. door de president van het
Deutsche Atomforum, professor
"andel op de uitspraak van de ~
rechtbank in freiburg is uitge
oefend. Deze zei o.m. bij de
raaktortagung 1977 in "annheim
dat deze uitspraak in tegen
spraak was met de vaste overtui
ging van alle "fachlsute"
(Die welt, 1 april 1977).
Een verentwoorde risiko-evalu
!!!! lijkt voorlopig nog niet
mogelijk in de BRD.
Da Atoomwat die als hoofddoel
stelling de bevordering van de
uitbouw van atoomenergie heeft
lijkt in dit opzicht een be
langriJk struikelblok.
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NIEUW AFFICHE: HELDERE BOL

De affiche van de overh.~_ met
de opbrandendé aarde en het op
schrift "Verstandig met ener
gie" heeft een antwoord vu
Aktie Strohalm gekregen. De we
reldbol is overdekt met een
cirkel. verdeeld in vijf parten:
nuttige produktie. onnodige
produktie, over-automatisering,
lap-middelen {de milieu-indus
trie bv.> en bewape~ing.

"Verstandig met wUke energie'"
vraagt Strohalm.

Op ûe achterkant een verklaren.
de tekst met als belangrijkste
konklusie: al die energie is
niet nodig om in onze behoeften
te voorzien maar om de gebreken
proberen te verhelpen die het
huidige ekonomische systeem
••rat zelf schept. "Een nieuwe
cirkel die de aude maat8chappij
parten zal gaan spelen", staat
er nog te lezen.

Affiche (prijs I 0,50) te be
stellen door overaaking vu
I 3,-- op giro 355925 van Ak
tie Strohalm, Utrecht, met ver
melding van "enkele ex. Heldere
Bol".

ENERGIE

Oe tentoonstelling reist nog steeds
met veel succes door het land
Voor boekingen en inlichtingeol
Energie Edukatief
Oudegracht 42
Utrecht tel 030-314314

EDUKATlEF
~

tournee energie edukatief

Oe tentoonstelling Energie Edukatief
zal de komende tijd op de volgende
plaatsen te bezichtigen zijn.

16ri1èl t/m 25 mèi Gr~n!ngen

:ü .ne!. tfm 3.Jyn~ Hilversu(ll
7. juni t/m 17.juriiBdrger (dr)

23
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h,ef? vel.
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groot,l PfU'vel
twee ·vel
tien vel

Badges.. AtOOl'lfNERGIENH SCOANKT
of STOP KERNfNERG Ir.

twee stuks.
"6g30 stuks.

E.NEffl.l:l,tf.DUCAHEf nr. J"
ENE:<GIE:' mUCATIEr NRS.IVm4:

Aft' :Lene: "lUeBERs-KaAKER
d;r te : ,tuksi
a.c"'t st.lJks"

fNrR(.IEPAKf(( TI' Badg:l..st,lclcers•.
infofJTI$.tlefold8fs,..lneI'9Je E;.Q.a..
lubberskrál<er •.

rl"lerglepakket groott

Stort onder vermel~ing van het ~erlangde

penrlÏngmr. SSK. Amsterdal)l. Öekortingge ldt
groepen en tij grote afname, CH ten ·zljn. nog

2 j I:

lej.OJO-31692~

Opwerking va~ kernafval. Gl$.K
Maat scneppel ijke" Cl spe.çtercva;'

STICHTINC VAEOESOPBOUW.oark
. ThemanumrTler-.Energie' e'r!~ Vrede~",aar

Gezamenlijk Energie komitee luid Nederlar'd:·luid i\lederlélndse Energiekrant .
Abbonnementif5.- l·steUnábonnemer,tHlO,-' I.9IoepSaQonnemenl:f25 . 
Giro: 3]2850~ penn.~r. ·PEK Jilburg[oDYfNie~wlandstr.39,Jilburg.

,UpGAVf

'OITGAVEN VER.MILIEU OtfCNSfc.. ·~fil tiilel.Et.fingsDia"i.soero~. fi'dël.m; o~o-:t213b6
E~ergie..st'll!tegie. (Je weg .cÜe:'~ .ni9't ,j/olgerÎ? A:nory Levins Nota B

. (aa~b~v~lerl )
·.ïient.uys .,.a. I\lotél 9

1& beke"de
·t"?'..;! S

Het Limburgs Energie Komitee heeft een brochure gema'aktov'et'
de Belgische Kernenergie plannen. in het bijzonder over vis~o

Het heet 'Kernenergie langs de Maas' en is te beste;J..len
door ! 2,75 over t.e makf'fl op postgiro 784353 tnv Milieu
centrum Zd Limburg teM..d.dtrichtmvv LiEK boekje.
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enkele

Midwolda
Groningen
Leeuwarden
Drachten
Sneek
Zwolle
Zutphen
Lelystad
Dinxperlo
Dodewaard

Nijmegen
Beek (bij

Nijmegen)
Maastricht
Valkenburg
Venlo
Eindhoven
Den Bosch
Tilburg
Roosendaal
Middelburg
Oordreeht
Vlaardingen
Delft
Haarlem
Amsterdam
Uithoorn
Hilversum
Den Haag
8e19i l ;

Lembeke 9971

regionale adressen:

Voor andere plaatsen en verdere inlichtingen: Dudegracht:4L, Utrecht,
telefoon:D3D-3143l4.

Eindhoven, 8 mei 1977

"Een van onze beste vrienden, Rob 'auve1liar, is bij een
verkeersongeval op maandag 2 mei zo .rnst~g gewond geraaKt,
dat hij enkele dagen later overleed.
Rob was een ven de eerste Kalkarweigeraars in Eindhoven,
in de afgelopen jaren konden we altijd op zijn medewerking
rekenen bij akties e.d.
Wij verliezen in hem een fijne vriend.

Vnte en P1ieke Boskman, Eindhoven.
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een andere energiepolitiek

In de komende maanden moet Neder·
landeen beslissing Mmen:nieuwestap
pen zetten op de weg van de atoomener·
gle of een begin maken met een
belangrijke koerswiJziging.
De regering geeft eenmogelijkheid voor
Inspraak over de vraag wiir voor 1985
nog eens drie nieuwe kerncentrales ge
bouwd gaan worden. WIJ willen eerst
praten en ons uitspreken over de vraag
óf Nederland de atoomenergie nu ver
der moet ontwikkelen. In samenhang
met dezeverklaring ziJneen aantal eisen
opgesteld.
WIJ roepen Iedereen op deze eisen te
onderschriJven.
Vóór de verkiezingen van 25 mei kan
dan een uitspraak van de bevolking
worden gepresenteerd over de Neder
landse atoomplannen.
april 1977,
Aktie Strohalm, Alarmgroep Atoom·
plannen, Bond voor Wetenschappelijke
Arbeiders, BrazIli. KomItee, Chili Koml·
tee, Deutsch·Nederiandse Antl·Atoom
AktIon, FJG Oongerenin de PartiJvande
ArbeId), Gezamenlijke Energie
komi"" Zd·Ned....and, Jongerenorga
nisatie PSP, Kerk en Vred., Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Wadden·
zee, .....deliJk. V.reniglng van Wereld
winkels, LOG (landelijk Overleg Gron·
draden), NIVON, OverlevIngsbeweging
Anders denken Anders doen, Stroom·
groep Stop Kalkar/Kemenergle, Ver·
bond. vanWetenschappelljkeOnderzoe
kers, Vereniging Milieudefensie.

Om welke atoomplannen gaat
het?

1. het bouwen vandrie nieuwe kerncen
trales voor 1985.
2. het verrichten van proefboringen in
Groningen en Drente voor opslag van
radioaktief afval.
3. het uitbreiden van de uraniumverrij
kingsfabriek te Almelo.
4. het deelnemen aan de bouw van
kweekreaktoren in Duitsland (Kalkar)
en Frankrijk (Super Phénix).

Door deze ontwikkeling zal kernenergie
In de toekomst ongeveer 10% van de
Nederlandse energiebehoefte kunnen
dekken. Sommige plannen ziJn boven·
dien op export gericht.
Naar ons oordeel wegen de voordelen
hiervan niet op tegen de bezwarenen de
rlslko'sdle ontstaan door verschillende
onopgeloste problemen, zoals:

- De gevaren voor de betrokken werk·
nemers en de gehele bevolking. BIJ on·
gelukken kunnen nationale rampen ont
staan.
- Het radlo"aktlef afval waarvoor geen
oplossing gevonden Is die veiligheid
garandeert gedurende de tienduizen
den Jaren dat dit afval gevaarlijk bil_ft.
- De verspreiding over de hele wereld
van kennis en technieken die miSbruikt
worden voor het maken van atoomwa·
pens.
- Het gevaar dat binnen Nederland de
bewaking en kontrole van Installaties en
van mensen zo zal toenemen dat demo
kratische rechten aangetast worden.
- Het beslag dat deze atoomplannen
leggen op flnanclile middelen, wat de
invoering van andere energiebronnen
belemmerd.
WIJ pleiten daarom met klem voor stop
zetting van de atoomplannen In Neder
land en voor een energlepolUiek met de
beste waatborgén voor de veiligheid en
gezondheid van de huidige en toekom
stige generaties,voorhet milieu, voor de
demokratlsche vrijheid en voor de Inter
nationale vrede en veiligheid.
WIJ werken de konsekwentie. van dit
standpunt voor de Nederlandse ener
gievoorziening verder uit, en eveneens
de veranderingen die nodig zlln In on·
derzoek en beslullyormlng en In de In
tematlonaie politiek.

Onze energievoorziening
Er ziJn veel technische mogelijkheden
om energie te besparen door een effl·
clenter gebruik. Er 211n ook verschillen
de technieken om nieuwe energiebron
nenl te benutten. Door de stllgende
energieprijzen tijdens de laatste Jaren
liJn de ekonomlsche mogelijkheden
hlervoorvetbeterd. Maar daamaast kun
nen efficlenter energiegebruik en nieu·
we energiebronnen door een gerichte
politiek sterk worden gestimuleerd.
WIJ pleiten voor:
- Een grootscheepse inspanning om
energie In de toekomst zorgvuldiger en
nuttiger te gebruiken door strukturele
verbeteringen van gebouwen, Inslalla·
ties en apparatuur en door het tegen
gaan van verspilling.

. - Een samenhangend beleid om gelei·
delijk nieuwe energiebronnen In te voe
ren onder de beste waarborgen voor
milieu, gezondheid, vrede en veiligheid.
- Eenaktleve politiek om de werkgele
genheid die hierdoor ontstaat voor Ne-

derland te behouden en met name aan
die gebieden ten goede te laten komen
waar werkloosheid bestaat.

Onderzoek en besluitvorming
Tot op heden Is atoomenergie ten OP
zichte van andere energiebronnen een·
ziJdlggestimuleerd, door steun aan be
drijven, door wetenschappelijk
onderzoek en door advisering van de
overheid door nlet·onafhankellJke de..
kundigen. Het zicht op de nadelen Is
verduisterd, altematleven ziJn onvol·
doende onderzocht en ontwikkeld, en er
is een sterke verstrengeling van belan·
gen gegroeid waardoor de beslultvor·
ming eenzijdig wordtbelnvloed.
WIJ pieRen voor:
- Het afbreken van de overheersende
positie van onderzoek naar atoomener
gie en voor het krachtig stimuleren van
onderzoek naar efficienter energiege
bruik en naar nieuwe energiebronnen.
- Voortzetting van atoomenergle-on
derzoek voor zover dat gericht Is op de
veiligheid en gezondheid van de bevol
king en de betrokken werknemers en op
het zo goed mogelijk onder kontrole
brengen van het radioaklIef afval dat nu
al bestaat.
- Het nemen van beslissingen die
overeenstemmen met de mening van de
bevolking, zonder dat (semi·)overhelds..
1nstantles of bedrijfsleven daarop een
onevenredig sterke Invloed kunnen ult·
oefenen en zonder dat gegevensgeheim
blijven.

Internationale politiek
Door de ontwikkelingen op het terrein
van de energie sinds 1973zijn politieke
konflikten tussen veelstaten verscherpt.
Deniet-olIeproducerende landen vande
derde wereld ziJn ekonomisch zwaar
getroffen. En vla het kanaal van de
vreedzameatoomenergie zijn atoomwa
pens binnen het bereik van vele landen
gekomen, zoals India bewezen heeft. In
West-Europa bestaat het gevaar dat na
Engeland en Frankrijk ook West-Duits·
land de beschikking krijgt over atoom·
wapens. Ook het ontstaan vaneenwest·
europese kemmacht is niet denk·
beeldig.
Wij pleiten voor:
- Een aktleve buRenlandse politiek,
gericht op het tegengaan van de atoom·
bewapening In de wereld. De stopzet·
ling van de export vanspilitbaar mat.....
aal, en van de kennis en technologievan
atoomenergie Is daarvaneen noodzake
lijk ondereleêl.



HANDTEKENING - AKTIE

rVOOR ~EN~~6E:i~~*~~~~~~,~~-~-------- -
ONDERGETEKENDEN SPREKEN ZICH UIT VOOR:

stopzetten van de Nederlandse atoomplannen, te weten: drie nieuwe atoom
centrales, opslag van atoomafval in Groningen en Drente, uitbreiding
van de verrijkingsfabriek - Almelo. en bouw van kweekreaktoren zoals
Kalkar.

- een energiepolitiek met waarborgen voor vrede, veiligheid, gezondheid
en het milieu, gericht op efficienterenergiegebruik en invoering van
nieuwe energiebronnen, waarbij besluiten demokratisch genómen worden op
basis van openbare gegevens.

- stopzetting van de export van splijtbaar materiaal en atoomtechniek en
een aktieve buitenlandse politiek om de atoornbewapening in de wereld
tegen te gaan.

NAAM

I

I

. .

Alle handtekeningen die wij voor 10 mei ontvangen hebben zullen in het
openbaar worden gepresenteerd. Daarna zal de aktie voortgezet worden tot
20 juni. Eind juni zullen ze bij de regering worden ingediend als reaktie
op de inspraakmogelijkheid over de bouw van drie nieuwe kerncentrales.
Help mee en stuur zoveel mogelijk handtekeningen op naar de Beweging Stop
Atoomplannen, Tweede Weteringplantsoen 9, Amsterdam. 020-221369.
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