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Be~te teZe'l4,
V.Lt ,u, de laa.t~te a61eueJUng uan de ZEK-haM ir. 1977 . .••
AU u goed meege.tUd Ilet.f,t, hee6t u kunnen kOtlHa.te ..en dat di t I,u negv.de
exemplaaJt ,u, HdeH ke.t beHaan van de -rEK-ZEK .han.( fve'ldeefd .ove.. 1976
VI 1977, Jtu p. 4 11.': S ati.tew.ungenl .
Onze ·opzet Wl14 om jaMtijIU 6 nW'll!leJtb uU te bungen, <e.t4 "at heÛ1M niet
ge.tuk.t u,
VaaJlVOO'l z-ijn 11.11.11 tweetal 'ledelle.n aan te vOMen:
p. de ml1l1lvtaekt van de JledaWe .i6 vni ] ge."ing, .waM dooJt het ve"gCVLen uan

de Iwpij, het u.i..Ui.kken, 4tencillen, veJtgMel1 en vMzendel1 veel tijd
ve.Jtgt uan een zee.Jt k.te.<n gJtoepje aktieve.t.ingen

o de 6.utanc.iele p04.iUe van de 2tK-/wmt .u. niet zo Mg 'loo~kteuûg (·<eu
wdt ,,'el vahl!Jt voowmt bij lt.iet-doo!t -4ub4.idie-ge"teunde g...oepenl
Ve wmeUjkhe.id ,u, zè, dat 90% van Ollze 6.inl1l1c.ien opgaat aa" de po'lto
k04ten•..••

MAAR TOCH GAAN ~'E GEWOON VOOR ••• ook al omdat eJ< mogelijk e.e" a.tW"'e wind
gaat ona.ien uanu.(.t Ven Haag, en omdat eJt .i" 1978 een aan.tat tiundame"Ule
bu.tu.4.tngen genomen zlLUen gaan "'oJtden op he.t geb<ed van de enMgi.llvoo"
uVl-ing· (0.4. de uitblLe.iding "a." UU,acelttlLLtiuseóablliel te. Atme.to, de be
~4.(ng CVM het wet 06 Met bouwen van 3 keJlncent!tafu <ti NedMÛ1nd, de
bo'l.inge/l VOO'l oltdeJtzoell. ·11/UVl. op4lag "ad<'oallie~ a~t'a.t in Noo~d Nede'll'.and,
enz.• )
WAIIT WE MOETEN WEL COORGAAN, omdat oo~ op p1lOvinc.(aa.t-'leg.(01~al n.ivo
inteltu~a,tte. onmikke.tingw gaa.nde z.i]«, Veha"del VI wandel van PZfi.I, PNEM
en PLfM ve\d<ent eet1 IwnUiU"te. h'li.tüche bege.teid<ng, de taa~ van de pJto
v'<nciaie bU-Onen d.ient me~ getticht te Ivzi.jgen in ene'lg<ezaken. de. opboW<!
van de ta'L<'eueJ\ dient dllll.\t,u,ch· Ve'lalldelld ie l<'O.\,{en , enz. VIZ .

A.tW b.ijelkaaJt genoeg lle.<!Cllen Om "oigend [aa:.. met In~ Id j ze.t6 ooh ho
penl 6 nUn1me.Jt4 te ve-~eh.<jllen. (('W «: t«uen /laakje!l op c"ze n<tI<lllc.<en tet-
ten doo'l het abollltemcn.uge.fd OVe'l tema!<en. Van hebben ,,\ij u nmiMU Un =====
zollg m.t.ndVl..Bedallk.t.... ~ .- - 7.:-·l1
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Bnersie Komitee Zeeland.

t

OVerzicht werkzaamheden EKZ - periode maart/oktober '77

Zoals ook de andere energiekomitees heeft het EKZ zich vanaf het
voorjaar '77 bezig gehouden met de diverse voorlichtingsavonden
over kernenergie en de verspreiding van de B.8.A.-kranten.
In Zeeland werden 8000 kranten (2 x 4000) verspreid via de in het
EKZ deelnemrnde ot9êlnisaties~ Diverse leden bezoc;hten de landelijke
manifestatie van de Beweging Stop Atoomplannen op 23 april '77
in Utrecht.

Aan de wenselijkheid en de mogelijkheid om in Zeeland een inspraak
procedure van de grond te krijgen in verband met het Aanvullend
Struktuurschema Elektriciteitsvoorziening werd veel aandacht
besteed. Het provinciaal Opbouworgaan van de Stichting Zeeland
heeft inmiddels in diverse Zeeuwse plaatsen de inspraakavonden
georganiseerd, waaruit als algemene konklusie wel naar voren is
gekomen dat het verder uitbreiden van het aantal kerncentrales in
Zeeland wordt afgewezen en dat veel meer inspanningen moeten worden
verricht om alternatieve energiebronne toegepast te krijgen v66rdat
de nood aan de man is.

Het intervieuw van ex. ~iinister Vorrink in het blad "Milieudefensie"
van april '17 heeft het EKZ reden gegeven tot een krachtige reaktie
op haar -oorzichtige goruststellende uitlating aan het adres van de
"ontspannen naar de kerncentrale Borsselen starende Zeeuwen.

Natuurlijk heeft ook het EKZ haar standpunten schriftelijk neergelegd
als afronding van de ASEV inspraakprocedure en verder de wens te ken

nen gegeven op de te houden hoorzittingen aanwezig te zijn.
Aan de "kalkar-" en Doel-deIuonstratie werd deelgenomen door de leden
van de bij het EKZ aangesloten organisties.
Het EKZ àoet een beroep op de lezers van deze krant om zich ter
dege bewust te zijn van de heilloze weg die men met de kernenergie
bewandelt en om nog meer dan voorheen daadwerkelijk bij te dragen
in het werk van de enerqiekomitees.

Provinciaal Energie Ko~itee Noord-Brabant

Voor het PEK gelden in grote lijnen dez lfde akt viteiten als voor
het EKZ. Er zijn regelmatig bezwaarschriften opgesteld, bv. als de
PN~l zonder vergunning een nieuwe produktie-eenheid bouwt (bij de
Amer-centrale), of bij de aanvrage van een hinderwetverqunning door
de PNEM. Ook op de plannen van de overheid, neergeleqd in het ASEV
i.s schriftelijk gereageerd door het PEK.
Het PEK heeft daarnaast ook z"n ogen gericht op de aktiviteiten van
onze Zuiderburen (de Belgen), b.v. de mogelijke opslag van radio
aktief afval in de kleilagen aan de Brabantse grens / de weer in
gebruikstelling van de opwerkingsfabriek Eurochemie in Dessel I
de verdere uitbouw van het kernenerg1epark te Doel, enz.
Ook voor de afgelopen demonstraties in Onstwede, Utrecht, Kalkar
en Antwerpen heeft het PEK mensen weten te mobiliseren.



Het Provinciaal Energie Komitee Nar heeft voor het komende
jaar de volgende plannen:

- Almelo
zie ook verder in deze krant. Dit is een Dooie gelegen
heid om met een aantal b~sen uit Brabant van de partij
te zijn.

- België
de vernoemde aktieteiten van onze zuiQerburen, dienen in
het aangrenzende Zeeland, Brabant en Limburg meer aandacht
te krijgen~ Maar ook landelijk verdienen zij, nat als de
Ouitse plannen de aandacht. De akties. van de Belgische
aktivisten moeten wij ondersteunen.

- PUEIo1·
over de PNEM is ook al het een en ander gezegd. Zaak blijft
dat de aktiviteiten en de plannen van de Pt~1 in de gaten
gehouden blijven, en dat waar nodig direkt gereageerd wordt.

- Provinciale Staten Verkiezingen
wat denken onze vertegenwoordigers in de Staten over de
eventuele vestigingsplaatsen voor kerncentrales in Zeeland,
op de grens met West-Brabant? Hoe staat men tegenover de
plannen van de PNEr~? Wat denken de HH Statenleden van de
Belgiese aktiviteiten?
Hierover moeten. de kandidaten zich maar eens uitspreken.

- ZuidNederlandse Energie Krant
voor het komende jaar moet dit uitgebouwd worden tot een
echte, onmisbare aktie-jinformatiekrant.

- A1ÇJemeen
het; pek zal waar om informatie gevraagd wordt aan~zig

moeten zijn.

LIMBURGS NIEUWS ++++ LIMBURGS NIEUWS ++++
Limb~g4e 4~00m voo~ Nede~tand •••• m~a~ voo~ hoe tangfff1

Binnenko~t wo~dt te Maa4b~aeht deee~4te eenheid van de neiuwe Ctau4
eent~ate in geb~uik ge4tetd: 600 MegaWatt.
Deze eentlta.te zat voUecU.g op g44 gaan weJlken, «t.UVtvoo~ konbutfLten bJt '985 zijn a6ge
4loten me.t de oveJr.h.ûd. lmme.u, na 1985 mas. M geen tWr.ds46 .eM gutookt woJu1e.n in de
eentJute.e6, omdttt tegen die kijd de bet duJ,dab.ig gulonken zat zijn rItLt we het JtUtan:t
voo~ de IuU.6houden4 moeten be&ClVten.
En dan moet de c.ea.cu-c.en:tJutle woJu1e.n guto.ten: ombouw op oUe 06 koten i4 ntet mogetijk.
Bovendien zat deze.e~ weM een 6Unke 4.teen MjdMgen aan de en01Urle oveJte.apac..UeU
in On.6 .tand. Oe Eem4"'e~ in G~~n.UrgeJî *6'40 MOl, 4.taa:t 4edeJtt J~ van cUt jaaJr.
voo« jokeJr.• • •en in Bfulbant nadeJr;t de. 8e. eenheid van de AmMC.~ 550 MOl z' voUooi
bag. Het.i4 een clJwev.i.g beetd:cVtie ov~.ItbocU.ge een.:tltalu, het opJt4ken van On.6 aaJtdgeu,
de ZC4ltvdpJwbiemen Mj koten- en o.f..i.Utook•••••,
roeh he.eát de PLBt adjunkt-dul.e.fdewr. van 'Oaeten de opLoubtB al vooJt. ogen+
"stew nadJrakkei.ijkeJt zat Uc.h de kVUleneJLgie doen adden. In onze omllhrgende
landen zijn de deóhU:tieve. but.iu.ingen tot; het bouwen van ~e.n.tJratu at
genomen. (\rat ckct betlte't 4ta4t de fttOk voo« nedeJr1and op viiÓ VOOIt t&4wttó••"

Zal de PLEM AA 1985 buLten de 4t1l.oom-~oot vall.en1 lmmeJt.6, ondeJt de 12 eventuete
Ve.6.t<.g.ing4pl.aa.:t6en voo~ lwutee.n.tJratu (zoab weMgegevenin het ASfV) komt geen
enkele. timbUJrg4e l.oktLtLe. voo-t••• omdat de Maa.6 te weÁ!fÁ.9 ko~ hetl.ót.
Maalt .tesen die kiid zulten ze ook claM. wel ie:t6 0'"gevonckn hebben, die. gete.eJc.de
dufl.u.ncUeen. Denkt u. ook niet1
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Sinds 1973 staan er in Almelo
twee Ultra-Centrifuge-Fabrieken,
waar v.rrijkt Ul:'anium'Wordt
gemaakt (45 ton,jaar). Oit
Uranium dient als brandstof
voor atoomcentrales. De fabriek
is qebouwd i.s.m. Duitsland en
Ingeland (URENCO) .. Sinds 25-10-7'
werkt in Almelo een cotlUUerciële
verrijkingsfabr1ek, met ..n pro
duktie van 200 ton uranium per
jaar. Binnenkot"t. .al de regeX'irw
eenbeslis$ing Deaen ove~ ae
verdere utebrelatnq'~an de u.c.
fabriek.Dan zal de kapaciteit
:t('H'O ton per jaa.:: worden. Vooral
Duitsland is gebrand op de uit
breidinq van de Almelofabriek,
in verband met de export~ove ..en~

komst -.et Bra3111_. tUerbij moe~ Brazilië de k011\plete kern1eechnoloqie
met 1ns.tallaties van Du-1tsland hebben in ruil voor ruw Uraniumerts •
Gea:ien de polltielqt sitUatie tn Braz.ilil en de kans op verspreiding
van kernwapensJellhet feit dat B~olluliliib..r el'leJ'g.le makke·l1jk uit water
kraebt en zonneenergie k.n balen, $$ 4tt kontrakt erg verdacht.
Nederland stelt vel~i9heid.el$envoor .. levering van verrijkt Uranium.
Ondanks dat de~e VOQ,rwaarden lanq niet waterdicht zijn, is aan deze
voorwaarden niet \foldo,an ..
Mt;t.ar VOOl: 4e uitbreiding van de U.C.fabriek komt Nederland onder steeds
grotere druk te staan van !n~elat1d en Duitsland.. Bij afstel zullen deze
landen gigantische $cbadeverg~edlngenvan Nederland elsen ..
Dui.tland dreigt al zelf een V8rrlik1ngsfabriekte bouwen als Den Haag nog
lang m.et de beslissing wacht, Maar ook als Nederland tot uitbreiding over...
gaat zal O~it$la~a voor haar eigen kerncentrales in de toekomst een
verrijkingsfabriek. bouwen (11'1 ICarlaruhe ataat al een experimentele fabriel)
Onl.ang$ heeft het vorige kabinet besl~ten dat de Nederlandse overheid
financieel garant zal staan voor 4e eXpOrt van verrijkt Uranium uit
Almelo, indien aan de vei11ghe1dseisen vordt voldaan.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, hangt de uitbreiding van de Ultra
eentrttuge in Almelo boven ons hoofd. ae opstelling van de Nederlandse
regering wordt st.eeds duidelijker. Een van de eerste beslissingen van
de nieuwe reqring zal wel de uitbreiding van Almelo zijn.
Wij verzetten ons tegen deze uitbreiding, en tegen het hele verrijkinqs
proces van de URaNCO;

- de verrijking van Urani~ 1s een onmi$bare sch~kel voor de op
wekking van atoomenergie. Tegen het gebruik van atoomenergie
!ijn grote bewwaren aan te voeren .. De invoering van atoomenergie
levert grote gevaren voor mens en milieu, zowel bij normaal
bedrijf al$ bij een ongeluk. Daarnaast bestaan er een aantal
met de hUidige techniek onoplosbare p~bl~n. De leer uitgebrei
de veili9he1dsaaatregelen leiden tot verdere inperking van de
demokratische verworvenheden.

- het atoomenergieprogramma wordt doorgezet omdat de atoomlndu
strie in het algemeen in handen is van het partikuliere bedrijfs-



leven. Winstmotieven staan daarbij centraal, en de veilig
heid van werknemers in die industrie en de bevolking in het
algemeen wordt daarbij ondergeschikt gemaakt. Terwijl de
De-fabriek in handen van de staat is en door U, de belas
tingbetaler betaald wordt.

- het argument van de werkgelegenheid is een dooddoener. Daar
wordt voor een gekreëerde blijvende arbeidsplaats 1 .miljoen
geinvesteerd. Voor minder geld kunnen meer arbeidsplaatsen
geschapen worden, die zinniger produkt.en en veiliger werk
kunnen opleveren. Bovehàien zijn voor een groot. deel specia
listen nodig die ook nu al van buiten Twent.e moeten worden
aangetrokken.

- er kan geen scheiding aangebracht worden tussen de vreedzame
en de militaire toepassing van atoomenergie.

- het leveren van atoomtechnologie aan landen die veel eerder
behoefte hebben aan kleinschalige energiesystemen en bovendien
alternatieve energiebronnen in overvloed hebben, maakt

dergelijke landen technologisch afhankelijk van het Westen.
Een moderne variant van imperialistische politiek

- Nederland kan door deelname aan het UC-projekt geen kontrole
hebben op het verrijkte Uranium. Er ~ijn, bij vermissing
van splijtstof nooit geen doeltreffende sankties mogelijk.

Er is inmiddels een manifest tegen de UITBREIDING VA1~ DE ue in A~iELO

door zeer veel organisaties ondertekend. En om dit manifest kracht
bij te zetten wordt op zaterdag 4 VJ~.RT 1978 in Almelo een demon
stratie gehouden. Voor het welslagen van de demonstratie is een
goede samenwerking van allerlei regionale en plaatselijke groepen
vereist. De Werkgroep Kalkar Tilburg wil begin januari '78 een
informatie-/mcbilisatie-avond organiseren voor deze demonstratie.
Gezamelijk kan dan meer bekendheid gegeven worden aan de ue-A~~LO.

fieldt je voor deze ~ktie of meer informatie bij:
.~iark van Ree, !>'iin. van Sonstraat 48
Tilburg 013-436267

23 December verschijt een speciale Almelo-krant. Deze krant is
gemaakt door de Almelowerkverqadering en geeft de nodige achtergrond
informatie over het Almelogebeuren. De krant i's ook bij het
Provinciaal Energie Komitee N.Br. te verkrijgen.

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

Bartmut Gründler
In zijn schreeuw was ook onze stem te horen~

Op 16 november heeft Hartmut Gründler zich voor een ·kerk in Iramburg
met benzine overgoten en in brand gestoken., In de nacht van zondag
20 november is hij aan zijn brandwonden bezweken. Zijn daad hield
verband met zijn protest tegen het kernenergie beleid in de BRD.
Bekend is dat hij enkele malen in hongerstaking ging om zo de
Bondsregering te dwingen met kernenergie té stoppen. Hij schreef
ook talloze protestbrieven aan Helmoth schrnidt en minister voor
wetenschap en technologie Matthöter. Voor de St.Petri kerk in
Hamburg zal op de plaats waar Hartmut zichzelf in brand stak een
gedenksteen word~n onthuld.

UNSER WIDERSTAtm LEBT
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t.tf.ene,r(li~il~l~io.t V$,~ de f~OY:ii~~~?l.,flOQ~.. ~~att~nt 'ht'f~ftr..fr, ~~.,'/tl'rI'."
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.n. k%'1 tiek kcmt ... kort, ~u@~eYät- l~e.'r op de vO'liande pUilten: ... .
• d. PR.- pa..t onv81"tdnderd.liit ".n 3un groetend.$lektri

4i te1 tavlitrbl'U1k in de p:rdtin~ie {e~ 4as.r'btd,'tenl. zonde!'
zien af te v~àg~n of er.t$a~hien toon 6~'èn$ c~~nz.n

aan o.eg1"oe1. ~1jl1, + •

• dé :Provin~ie legt de Pldl4 p.n 9trobrQedtftd.,,~gbij
dèreali$8ri~g van h~~r p~.na~n (A.~r8, ~aa3-Wáàl cen
t±'ale,eri;lJa.l ze Jaoe-"fijk ijogmêitrva.n plan,~\1nJ

• e~ is nogge.n lette)" or; Pfi-p'ier gE!zet van 4. in '75
beleofdell:t'oYinaial~ e~el'$'ie~{)t& ....

wij hOP6tt dat Ger$chirick ,.'fr ~~elan :u.t.1 vinden ~~j "
and6'l*e p&r-ttjafi in dfj ~~tlil.t~JhNa ae a_s ....tt,rkiàtingeh?

l •.•oo~
.'I~TÀft

eb.le:hl op

r

I. 'Jt'5fteat't «. Pro '
rl'AtwlnJ

, to~,••p ••'
,v.u.' bet br~bUt. 'e ";
t. riJt!l."...
nul" :;* 'tot O-p he~hntUJi niete .an
t e:t'f'~htgêk,Olttln'l ."f{&nd~• .t 1. kritiek
:~ '~l.,. hi_öov.. _tast ...I'4~@'(!.~n•
Jt~.~:("'M1thl.M•• h*••• 4~.
111Ct't,f.!'. ,. tet-<mh., '••t.'*,)'Î :.t
ttillÎ1 de 'l;ro1'i",o.i~ l~g,',•., 1, ';~.t,b...
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t~ ackrljven!'I\iU"$'1.&rto'. d.ó9rk1,.nken.
En dà~k~nften.4 ZD l~aa.rha~d
wel. ~$th(H}tt nlè.t Jl~. ~e. ia een
nota beveB tiJd tt trorttea. ..... , ......

nalP" •. , a

;U~ ha.t'P:rc~t'~1iA Vt\Ol" liè P:rcv!ft~i~l e
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Yefte~.n nauot PPR-Brabant, pO{ftblls

looge. ,T'ilburg,. .Î
lföpn dê, and"j.r_ pU.tijen, t~: ifd.A,; PS,P j" " I!
••ar_) dit vool"b&~ld V'olgen!! .--d
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Breda krijgt hoogstwaarschijnlijk een "war.mtekrachtcentrale J
' in de

nieuwe wijk Haagsche Beemden-Oost, waar mettertijd 8.000 woningen
neergezet zullen gaan worden.
Voor 125 A 225 miljoen gulden zal - als alles naar wens verloopt 
een gekombineerde warmte- en elektriciteitscentrale worden gelnstal
leerd; onder supervisie van Gemeente Breda en de NV PNEM.
Naast d~ niet onbelangrijke bijdrage in de werkgelegenheid, zal er
jaarlijks 35 a 50 miljoen kubieke meter aardgas worden bespaard>.
Aldus een door de KEMA opgesteld rapport.
Achtduizend woningen ~\1llen dan verwarmd ·worden··door gebruik te maken
van .de bij deelektriciteitsproduktie vrijkomende warmte, die 'normaal'
in rivieren en kanalen ~~rdt geloosd als koelwater.
Een zeer lovenswaard'iq en gedenkwaardig feit, dat Gemeente Breda en
PNEM eindelik tot het positieve idee zij~ gekomen om daadwerkelijk
aan energiebesparing te gaan doen .
~IAAR ••••.•••
wat zegt het KEMA-rapport yerder?
Er wordt aanbevolen om geen apart aé1J::dgasnet voorkookdoeleinden aan
te legqen. KOKEN ZOU IN DE HAAGSCHE'BEEMDEN ELEKTRISCH MOETEN GEBEUREN:~

Hier zit de adder onde~ het gras. Bovendien wordt het wel al te g.rijs,
dat de energiebesparinq bij stadsverwarm.ing weer volledig teniet wordt
qedaan door de mensen te dwingen elektrisch te koken •••
Immers, elektrisch koken ts de: meest energieverslindende beziqheid in
de hûishoudens (naast elektrisc!:le verwarming).
En zoiets durftmmen te presenteren onder het motto "energiebesparing-.
Daar komt noq bij, dat de nieuwe bewoners ook nieuwe pannen, nieuwefor-

n u1zen, etc. moetenannschaffen. Maar 'dat zal de PNEM een .zorg zijn" die
verkoopt toch immers élekrtische fornuizen?

~ speelt Dm het spel op deze manier?
D:il mdenering is heel eenVO\Xiig. De PNEM zit er achter, en dan speelt de enel.'l:Jie
bespc1r!ng niet· zo'n grote rol, maar wel b3t profijtbeginsel.
De wa:r:mtekraàltamtrale zal waarschijnlijk ~lelektriciteitp:z:oducemn voor de
bedoelde wijk (straatverlichting, huisb::nx1elijk ~rbruik, ena.) oe owrcapaci'teit
DJet dan maar gebruikt wot;den door éJe :mr.msente dWiD3en elektrisch te koken••••Wimt
als dazeovercapad.te1t 1IlOrdt getransporteerd naar een aangrenzende wijk, (waár mt
nraoalesyst.ean bestaat), zal dMt: de afnane van elektriciteit $.het nOlmaJ.e PNEM
mt~. En dat kan en mag natuurl1j~ niét•••want de mEM heeft het toch al
zo ~llijk on de~ w1nst-posiUe' te handhaven•••

VERSr.ANDIG MB'J," ENE:tmE. ER IS AlLE RE:DJ!N VOOR••• maar niet op deze nBnier'::

Het etle1lg.ieIwmtte. te B1Le.da. (Ve.emevr.kt6t1t.aat 40) ·zal deze
gang \Jan zaken 4o.heJrp ht de. ga.ten gaan houden om Uj<Us
te zoJEgen da.telt btgegJterre.n gn.tU:wollden. Vu:.u û geil.

',:-.i T "1 ,.X .n., .... i.o. T, r, T ~:I ~N ....
••• 1 ••



BRUSSEL en de KERNENERGIEDEBATTEN.
lJë'(Ie6atten over kernenergie, georganiseerd door de Europese Kom
missie" zijn weer voo..rbU 111 In de Nederlandse dogbloden 1s hieraan
relatief veel eendecht besteed, en het woriderllj ke is dat veel
kranten deze hoorzittingen inderdeod els "doorgestoken Kaart" hebben
gezien. Immers, deze debotten woren georganiseerd om kernenergie in
Europa (de E.E.G.) ruime ingang te doen vinden, om bepeel~e (groelende) r

weerstanden bij de ~evolking te overwinnen, om kernenergie aksep
tabeler(?) te rooken•••
Helaas voor de Europose Komissie. is dit-voor wat de berischtgeving
betreft niet gelukt. Kernenergie zal een zaak blijven ven de per
lementen regeringen en industri~n. Oe bevolking mag blijven toe
kijken••• maar we weten intussen dat het publiek Zo zin eigen
middelen heeft ontwikkld om haar ongenoegen over het spel te uiten.
Overigens heeft,het europarlement in Straatsburg Sterk bepleit voor
kernenergie, en zelfs enkele landen(waaronder Nederland) een standje
gegeven, omdat de vertragingen in bv. de Nederlandse plannen op den
duur voor de hele E.E.G. desastreuse gevolgen zullen hebben •••

Hoescht (Vlissingen) komt in proplemen vanwese energieprijzen
; .

Het chemisch bedrijf Hoescht (in het Sloegebied) zal in de problemen
komen als de minister van Ekonomische Zaken geen maatrogelen neemt
om de aardgasprUs voor dit bedrUf gustig te houden.
Met andere woorden: de energieprijs is bepalend voor een "moder~"

en kapitaalintensief bedrijf •••
Waar blUven die verhalen over de HOGe LOONKOSTEN en andere arbeids
voorwaarden, als bedrUven als SHELL, ICI, AKZO, NSM. OSM. HOOGOVENS,
ALOEL, BUDELCO, enz. steeds proberen om uiterst lage energieprijzen
(voor zowel gas als elektriciteit) af te dwingen met de
Werkgelegenheid als chantagem1ddel•••

'EXTRA; ALMELO INFORMATIE·AVOND-IN TIL8tmG OP 10 JANUARI 1978--
Op 10 januari a.s. vindt in!het·RfJj-ge50uw~or'e iuinsffa6t 1 1n
Tilburg een informatioavond plaats over de komende Almelo-akties.
01e avond wordt uit de aanwezigen een groep geformeerd die in de
regio Tilburg dê mensen gaat informeren over de Ulta Centrifuge in
Almelo, en voor de Oomonstratie daartegen monsen gaat Mobiliseren.
De avond begint om 2)00 uur. Iedereen is welkom.
KOMT.ALLEN.10.;JANUARI.NAAR.HET.KVJJ-GEBOUW.IN.TILBURG.

j

HET DILEMMA VOOR OE eLEKTRICIJEITSMAATSCHPPI~EN: KOLEN EN OLlE
Oe e e tric te tscentra es neer an zuen a spoeig moe en
overgaan op het, stoken van zwo re stookolie of kolen, omdct er voor
de st roomopwekking. geen oardgas meer beschikbaar zal zUn n('l 1985.
Als gevolg hiervan, zal de ~waveluitworè van de centrales sterk·
gaan toenemen al~ er geen maatregelen worden genomen. Er zal nog
veel onderzoek en ontwikkelingswerk moeten worden verrricht om de
uitworp van zwavel echt te kunnen beperken. De installztie vcn
dergelUke apparatuur zal kostenverhogend werken. hetgeen in hogere
tarieven tot uitdrukking moet komen. aldus de Openbare Nutsbedruven.
Oe vooruitzichten zUn echter niet bemoedi.gend: in 1985 zal ongeveer
drie mool zovoel zwavel worden losgelaten als nu, waarvan êén derde
voor rekening van de elektriciteitscentrales.
Er is een klein lichtpuntje: deze cUfers zUn gebaseerd op de verwoch~

ting van een konstante groei van het elektriciteitsverbruik. Als
de elektriciteitsmaatschappUen eens beginnen om daar al vroogte~ens

bij te zetten ~ vervolgens een aantal geplande centales(oa. Maasl
Waal centrale} schrappen en tenslotte moeite gaan doen om Anti
milieuvervuilende maatregelen te nemen. Went geld daarvoor is er
genoeg. De Mnsten van de elektr1citeitsmaatschappuen bieden vol
doende ruimte, alleen nu staan ze gereserveord voor KERNCENTRALES.
En die winsten;zun via de tarieven binnengekomen, of niet soms??
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Welke praktische. m0gelijkheden voor energiebesparing wel ~invol

zijn, wordt door de energiebedrijven/producenten niet aangegeven.
l'-1el staat er in hoe men het nieuwe informatiecentrum rtElektrumlt
kan herijken.
Toch blijkt uit het begin van dit artikeltje dat niet overal zo
gedacht wordt over energievoorlichting • De Gelneente Donge.n hee'f:t
ism het gemeentelijk Energiebedrijf, w·aar dhr. Sanders direkte.ur
van. is, een brochure verspreid met nuttige informatie over .
veiligneid en besparing als het gaat over het gebruik van energie.
Uisschlen een tip om maar eens op te vragen. Want dit energiebedrijf
zal wel een buitenbeentje blijven bij de Zuidelijke Energiebedrijven.

+0+0+0+0+0+0+0+

REAKTORVAT - REl'~KT.ORVAT - REAKTORVAT REAKTORVAT -REAKTIE -

Veze ~ub~iek bevat ingezonden b~~even welke buiten de ve~antwoo~de
lijkheid van de ~edaktie vatten.

'Î/. ..:i'~;;;Geachte ~:f!I,ff

riet verontwaardiging heeft ondergetekende kennisgenomen van een
artikel ,onder de titel "PNmr:.-direkteur keuze Steenkool of kern
energie;', in \.l\;T periodiek, Zui.d-Nederlandse Energiekrant geheten.
Het stuitte mij tegen de (edele) borst om, in het desbetreffende
artikel, zinsneden aan te treffen \<1aarin mijn persoon werd afge
schilderd als een fanaat die 100%' voorstander van de kernenergie
zou zijn. Een ieder toch, die van artikelen van mijn hand afkomstig
kennis heeft genomen, en deze nauwgezet heeft· bestudeerd, weet dat
in deze artikelen altijd een genuanceerd beeld over de toekomstige
energievoorziening te berdè wordt gebracht, zonder een door voor
oordelen besmuktemening over het al qanniet gebruik maken van
kernenergie naar vo.re;n te brengen. Ook het artik.el (dat door U
herhaalde malen zodanig wordt geciteerd, dat de achterliggende
t~neur"van mijribetoog achterwege blijft) in het MRC van 18/5/'77
is, naar ik meen, een treffend voorbeeld van mijn genuanceerdheid
en openheid in zaken als kernenergie.
Gem.'tartoeerdheid en openheid voor andermans opinie zijn zaken
die in Ow periodiek echter tot de grote missers kunnen wo~den

gerekend. Zelfs komen openlijk Û'sy.mpathisantenneigingen rl naar
voren, w.aar een weldenkend en welopgevoed mens onthutst kennis
van neemt.
Hier·mede beschouw ik, mi.jn reaktie on Uw, beneden alle peil
staande" a.rtikel, voor afgedaan, daar- ik de mening ben aa'nge
dean dat schrijfsels als het Uwe, de moeite van het lezen niet
waard zijn. Neen, zelfs de ~oeite van het indienen van een
aanklacht wegens smaad niet waard zijn.

Hiermede verblijf ik,

~fftr.;1; •. "de ROY. van zuyne~'ijn.
/. ~ .._..-

.' ,
I ." '. . ---. ,;.,--

v

(De redaktie heeft de oorspronkelijke
aanhef van deze brief veranderd.in een
meer symbolische aanhef, aangezien de
oorspronkelijke tekst mogelijk vele
volksstammen had kunnen kwetsen)
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REVEUJKE STROO..tPRIJS ZEEUWSE BURGERS TE VANKEN AAN GROOTVERBRUIKERS••••••

'!He.t óe.U: dat wij a.U buJrgeJr.6 el.e1vl:Jr..i4c.he -6:tJwom kftMe.n bmekke.n .tegen een
lted.eLijke plUj-6, .u te danken aan he.t óe..it dat kielt. ook glWotveJ[.bJr.u.ikeJL6
ujn'!

En
"AJ!..4 cU.tl glWotveJLbJwi.keJL6 hielt geen -6.tIWom van de PZaI a,óbamen, zouden de.

kLelnveJc.bJr..u,.{keJL6 een veetvou.d moeten betalen van wat ze. .tha.n6 doe.tt"
zanaar bA:.!e uitspraken van Vlissings burga'lEester tJasterhout.
En daaJmae WOJ:den alle 1::lux9ers voor het lapje gehouden! Als men de tarieven
van zeeland eens goed onder de loep neemt, mtstaat het volgende beeld:
~ zeeuwse kleinvexbruikers betalen ongeveer f 0,13 per I<il.-wattwr (en
dat betekent mgeveer het hoogste tarief in Nederland:)
De grootste grootwrbruiker (=Pech.i.ney) betaalt eD]eveer f 0,024 per kWh
(en dit is tevens het laagste tarief in ons land... P.S. Dit laatste nr:>et
u niet venier vertellen, want het is een ge1Eim tarief) •

Z6elard heeft dus de ho<:xJste tarieven voor kleinverbruikers en de laagste voor
ÇJ1'OOtverbruikers.
Het is maar net zoals je 't wilt ~jken. Moeten cia zeeuwen de PZEM nu dankbaar
zijn? Of niet, w:mt als de kerncentrale van Borssel er niet stond, zou de zeeuwse
stroaro:pijs stukken lager zijn. Dat verhaal keilt iedeJ:een , doch de b.u:gateester
van Vlissingen heeft zo z'n eigEn uitleg••••

overigens heeft de PZEM bij Ekonanisàle zaken toestarming gevraagd an de
tarieven voor kleinverbruikers net 4% te vexb:>gen. Daarover is nog geen
beslissing gevallen..

INWONERS BORSSELE VOEN OM KERNCENTRALE GEEN OOG MINDER VICHf.
In een VARA-prograrltla heeft b1JJ:gemaester van Wë1es (van Borssele) gezegd dat
"VOOIt zOVeJ[. mij bekend" nianand in Borsele·' s nachts een oog minder dicht doet
on het feit dat er bij het do%p een kerncentrale staat. "Vat komt niet omda;t w.ij
de. nie.Men zeggen dat eJ[. geen gevtUVt te. duchten .u, ma.aIt omdat ze. eJt ze.tó van
ove.Jt:tu,i.gd ujn dat de c.en.tlta.te volkomen ve..iU.g .u'!
De2e redeneri.ng is natuurlijk ook anders uit te leggen. De gmeente heeft in het
verleden (al vanaf 1968 bij de~ van de bouw van kerncentrale Borssele) de
bevolldng steeds de 'veiligheid' aan:repraat, zodat de maeste :i.nwcmrser van "ouer
tuigd" zijn gemaakt dat 't inderdaad zo is •••
Overigens, was •t ëlezelfële VAR11., die in 1976 :bewees dat kwaadwilligen ganakkelijk
de centrale van Borssele kur1nim bi.nnendrirqen. Irmidèels is de bewaking scherper
en strikter gewoJ:êen (net t.v. bewakingsappuoatwr en zo rooer) •
Alsof 'ten:orosten.' CE enige gevaart>ral zouàan VOm1en. Het gevaar kan ook van
binnenuit kanen. Maar daar ligt nianand op te wachten.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f f

~ ALS U OP HET EIND VAN HET JAAR NOG WAT ~
OVER',t'OLLIGE FINANCIEN OVERHEEFT?

~ DAN LATEN WE HIER TWEE GIRONU~..MERS ;
f VOOR "GOEIE DOELEN" VOLGEN: f

f KALKAR-PROCES AKTIE giro 77992 t.D.V. Kalkar proces, f
f te Amsterdam f

; ALMELO MANIFESTATIE giro 3567199 t.n.v. Landelijk Energie ~
f Komité, Amsterdam f

f ZEK-krant giro 3600254 t.n.v. penningmeester Zuidneder- f
f landse Energie Krant, Tilburg f
f f
fffffffffffffffff'ff'ffffff'fffffffffffffffff'fffffffffffiffffff'f
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de ZEK-krant is een onafhankelijk
periodiek van de Gezamelijke Energie
I<omi tees Zuid-Nedorland ..
Nii vragen iedereen het abonnements
geld voor 1978 over te maken op
GI;:~) : ~3f:3C;()2::=:;:l

tri';7'!~Gr: ·,11::~;wj·(;~st é; r P:::K
Cot~cn~aqcnlGan 552
T r.Lhu rç] ~ 4408

Ook extra bijdragen zijn von harte
wolkom.

BEDANKT ,EN DE BESTE WENSEN 'VOOR HET NIEUHE Jtlt\R.

Onze excuses voor de slechte verzorging van dit nummer.
Zoals U wel gemerkt zult hebben is de'krant gedrukt 00 recycled
papier. Wij zullen de volgende keer beter ons best doen.
Die volgende keer is begin februari 1978
Kopy opsturen aan redaktie ZEK&krcnt, Niouwlondstrant 39

,. Tilburg
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1!11'hurg
lflèderlànde'
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IlH'tlltlf\$.ln Z~h.ft in ti.,. lltl'ltWott.~n
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O'.1~.1977

·])emolÎstratio.JJ ;1tfl.8J.~arl•. 24.'Oi~1977
·:aeZ~g: 1.I_~éÈ1nga~~ 'toUt 27~Ó9.1977; .

'2'. ZWj.El'ebeGbeiC~éldde~.InnedDiixlisters ltW
. v~it ;1q;.10~77+ IV ,A.::': ., 157' - .

ZU'1b%'e:t' 1Ü.Dlabevorn'·21~09.1917·kanri leb Ibnen naoh trbérp~fUlîi

des Se.~1tverlla.lt8 folgettdee mitteilen:

Nacb a:en Brf.hrungen der. E1nsät$e tum Scbut.z der KlW ~c>t'Qrt.

Grobnde und Kalville/Fránk1.*eieb waren dié pclizeilicbe~1!.M~tUI~3t.~

$um Scouts 4'& XI~ Kalk$r am 24.09.1977 notwend16 t um ts.$.tê~

esse ehu: 15itltr1t1ie'heÓ S!c'berhe1 t unI! Ordt1ung e1nen ordn'titI"SfJdien
Verlaut der Defáónstrat!on siebe:J:zustellen.

'Wenn S3.. nunwegell der -"'erspät~~èn lUckfabrt der angemi-.t;,:teli "'sit'
:e1ne 1iacbzllb1util aD aa12 !Usunta.t:t'Jebmer leis-ten muStell'._.atög'4j,e
Pol1.aeft1iebt iu vertretet). is. \\lar IJlaen wle auo'h "11eti":ua,,rft
.Deml'll1stratiol'1ste.11nebitern u-nberu:Jmmen t jederze,f.t witder.-;••Ö;itt.,
aru~utrat.n. 1:>1&. eicg$$etzten Polizeikrtttte baben n1emart4e,. ae'1'M
geb1nde:rt.

. .

lhte Sobadenéraa'tzto:t'derung muS 1ch daber als unbee::ci1ndjt.~~.

weisen.

10.t fr~u.,d11ebé-m· 'Grug
,~. Au~tr$g

~z• Koebler



Foto- tekstboek STOP KALKAR
door Jan van Arkel Ekologische Uitgeverij
i.s.rn het Landelijk Energie Komitee f~1.90

In dit boek wordt ingegaan op de verschillende aspekten van de akties
tegen kernenergie, toegespitst op Kalkar. In het eerste doel komt,
naast de aktiviteiten van het LEK, de perskampagne, het optreden van
politie en overheid en de rechterlijke beslissingen aan de orde.
In het tweede deel gaat het over de vraag wat kernenergie nu eigen
lijk is, en wat de bezwaren ertegen zijn. Dit deel bestaat uit drie
hoofdstukken. Het hoofdstuk "de kernreaktor" legt de kernenergie uit

en de algemene bezwaren ertegen.
Het hoofdstuk over de kweekreaktor verteld het principe
en de gevaren van de SNR 300 in Kalkar, met de schok
kende bevindingon van de Amerikaanse deskundige dr. Webb
Het hoofdstuk over de opwerkingsfabriek, de gevaarlijkste
chemische fabriek van de wereld geeft een samenvatting
van de manier waarop het radio-aktief afval wordt
"gezuiverd".

Het derdo deel van het boek beschrijft de ontwikkeling van de Duitse
atoomptogramma's en de vervlechting van de industriële belangen met·
de politiek van de staat. In het hoofdstuk atoomlobby wordt dit verder
uitgewerkt.
Tenslotte komen in het vierde deel de akties tegen de atoomplannen
aan de orde, en de stand van zaken in het Kalkarproces.
Het boekje bevat verder zo'n 30 foto's van vooral de demonstratie bij
Kalkar, een aantal kartoens en een adressenlijst.
Een mooi informatieboekje, dat voor de duizenden die naar Kalkar zijn
geweest een leuke herinnering zal zijn a
Het is te bestellen bij de Ekologische Uitgeverij, Saenredamstr 4
Amsterdam, bij de boekhandel of bij de plaatselijke energiegroep.

=+=+=+=+=+===+=+=+=+=+=

VERSTP..NDIG MET GAS EN ELEKTRICITEIT
een uitgave van de gemeente Dongen

"Gas en elektriciteit zijn niet meer onbeperkt be
schikbaar, zoals we een paar jaar terug nog dachten, en het wordt
noodzakelijk zo weinig mogelijk te gaan gebruiken. Als dit op een
verstandige manier gebeurt, hoçft ons komfort er niet onder te lij
den en heeft onze huishoudportGmonne er veel plezier van.

Eet energiebedrijf is er niet alleen om zoveel mo
gelijk te· verdienen maar ook om U te helpe~ het geleverde gas en de
geleverde elektriciteit zo veilig en nuttig mogelijk te gebruiken.
Dit·kan straks tot gevolg hebben dat er minder geleverd en verdiend
wordt, maar dan zullen we er met ons allen ook langer van kunnen
genieten."
Deze maand is het voorlichtingsblad van de energiebedrijven

"Stroom·" of "Energie en l~ater" weer in de brievenbus gegleden.
We dachten dat onze lang bepleitte vraaa naar artikeltjes over
praktische energiebesparing eindelijk eens aan de orde was gekomen.
!-1aar nee hoor, het vennijn zat weer eens in de staart:
Het verhaal gaat over een huisvrouw die haar was niet helder kan
krijgen. Welk poeder ze ook gebruikte, het hielp niets. Toen ze
haar machine liet na6ijken bleek dat deze het water niet verder
verhitte dan tot 60 C.En deze manier van wassen is veel energie
zuiniger dan het wassen met een sop van 90-95 c.
Maar ja, het resultaat is een grauwe was, en dat weegt niet op
tegen de energiebesparing, aldus de konklusie van de redaktie
van dit voor-op-lichtingsblad.
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