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Burgemeester M ol 
Mol heeft sinds 1 maart een 
socialistische burgemeester . 
Wat denkt hij met d' n Atoom 
te gaan doen? Een vraag
gesprek op pagina 4 

A toom lobby-congres Demonstratie 



redaktioneel 

Carnaval is een gebeurtenis 
waarbij de rollen omgedraaid 
worden. De "gewone" sterveling 
mag zich tijdelijk koning, 
prins, Esse- of PNEM-direkteur 
denken te zijn. Ook in onze da
gen bloeit deze van oorsprong 
heidense gewoonte, welke in de 
loop van de tijd door de kerk 
- met steun van de wereldlijke 
overheid - in de liturgie is 
ingepast. Het volk mag zich een 
tijdje uitleven, de dingen op 
zijn kop zetten. De werkelijke 
verhoudingen worden zo des te 
heviger bevestigd. 
In de Middeleeuwen werden die 
tijdelijke rollen soms wat al 
te letterlijk opgevat, tot on
genoegen van de gevestigde or
de. Een gevolg was een nauwkeu
rige reglementering van het 
carnavalsgebeuren, met uitge
breide draaiboeken. Zo probeer-

kolofon••••llllll 
"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al
licht. Deze zet zich in voor een democra
tisch, mens- en milieuvriendelijk energiebe
leid. Geen "kernenergie of kolen" dus, maar 
,doelmatiger gebruik van energie en zoveel 
mogelijk aanwending van alternatieven als 
zon en wind. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog· op 
de energieproducenten- Aan regionale ont
wikkelingen wordt in ruime mate aandacht 
besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen 
door de redaktie bekort worden. Onderte
kende artikelen geven niet noodzakelijk de 
mening van de redaktie weer. 
Overname van tekst met bronvermelding is 
toegestaan. Voor overname van illustraties 
dient men kontakt op te nemen met de re
daktie. 
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de men de "chaos" weer binnen 
de perken en "wildgroei" buiten 
de deur te houden. 
Laten we het woord carnaval 
eens vervangen door Brede Maat
schappelijk Diskussie. De ver
gelijking met carnaval gaat 
hier en daar mank, maar in gro
te lijnen speelt zich met de 
BMD hetzelfde af. Met de BMD 
worden de anti~kernenergiebewe
ging ~n andere groepen ingekap
seld in de bureaucratische li-

turgie van atoomlobby en mi
lieumaffia. De AKB verworden 
tot hocus pocus en zotternij! 
Demonstraties als carnavalsop
tochten en forumdiskussies als 
carnavalszittingen nieuwe 
stijl! Op 25 januari was er een 
diskussie in het kader van de 
BMD op de televisie. De ton
proaters zaten op de tribunè, 
geflankeerd door enkele groot
heden, die voor joker zaten. 
Met de diskussieleider als zot
tenbisschop. De belletjes en de 
zotskolf ontbraken er nog maar 
net aan. 
Zo worden BMD en demonstraties 
door de overheid/atoomlobby 
aangegrepen om de eigen macht 
te bevestigen en te versterken. 
Men draagt zelfs bij in de 
folklore .door het zenden van 
gemaskerde strijders, een soort 
fatsoensridders. 
In vroeger tijden werden onge
wenste elementen met de Blauwe 
s·chui t symbolisch uit de samen
leving verwijderd. Vandaar de 
uitdrukking "in de boot geno
men" •. Nu, dat voelden we ons 
dus door die TV-uitzending. Te
meer, omdat het programma 
t200.000 heeft gekost. Hadden 
we maar op de VPRO afgestemd. 

Demokratie moet buitenspel staan 
REAKTORVEILIGHEID 
In september '82 werd in Chicago een internationaal congres ge
houden over de veilgheid van kerncentrales. 
De daar aanwezige kernenergie-lobby bracht een aantal opmerkelij
ke uitspraken te berde, die we hier best eens mogen weergeven, om 
te laten zien hoe hun opvattingen zijn over veiligheid en demo
cratie. 

Hans Baonjnk 

Bij de opening van het congres 
door de vice-president van 
Atomie Energy of Canada Ltd. -
een nucleaire onderneming -
verkondigde deze Gordon Brooks 
dat "de toekomst van kernener
gie draait om het succes dat de 
nucleaire industrie en de ma
kers van de veiligheidaregels 
bij de overheid tesamen kunnen 
bereiken om de buitensporige 
reglementering terug te drin
gen, zodat belangrijke verbete-

ringen verkregen kunnen worden 
in de economische toepassing 
van kernenergie." 

niet praten over risico~ 
André Giraud, ere-president van 
het Franse Cogéma en daarvoor 
minister van Industrie, bakte 
het nog veel bruiner. Lees 
maar: "De democratie werkt niet 
wanneer het op nucleaire vei
ligheid aankomt, omdat niet ie
dereen een kernenergie-deskun
dige kan zijn. Het publiek moet 
leren om de kernenergie-deskun-



digen te vertrouwen, ze moeten 
vertrouwensmannen van het volk 
worden. 
Deskundigen moeten niet het 
spelletje van de anti-kernener
giebeweging meespelen door de 
kernenergie te verdedigen. Zo
als in Frankrijk, is het beter 
dat voorstanders van kernener
gie de voordelen ervan ~uid
keels aanprijzen en dat ze ver
mijden om met het publiek in 
diskussie te gaan over techni
sche veiligheidszaken. Zulke 
diskussies, waarin deskundigen 
moeten erkennen dat èr een ze
ker risico bestaat, dragen bij 
tot de onzekerheid over kern
energie bij de doo:z;snee bevol
king. In plaats daarvan, be
klemtoont Giraud, moeten voor
standers van kernenergie de be
volking ervan overtuigen dat er 
voordelen zijn verbonden aan 
het hebben van kerncentrales. 
Deskundigen moeten zonder publi
citeit kunnen werken. En moeten 
in staat zijn om technische vra
gen over de veiligheid op te 
werpen, zonder er bang voor te 
m·.,~ten zijn dat die vragen in 
de nieuwsmedia worden gepubli
ceerd. Alleen de definitieve 
rapporten over veiligheidszaken 
horen toegankelijk te zijn voor 
het publiek. •• 
Zijn volgende uitlating mag er 
ook zijn: "De kosten van kern
energie zullen in de Verenigde 
Staten blij'vend hoger uitkomen 
dan die in Europa, zolang men 
in de v.s. toegeeft aan een 
overdreven veiligheidsdwang. 
Dat soort overdreven toestanden 
met lange voorbereidingstijden, 
en de niet vaststaande, wissel
vallige reglementering leiden 
er samen toe dat de kosten van 
kerncentrales onnodig worden op· 
gedreven." 

meldingssysteem 

Tijdens die conferentie werd 
ook gesproken over de pogingen 
die ondernomen worden om een 
samenhangend internationaal 
rapporterings-systeem van onge
lukken in kerncentrales van de 
grond te krijgen. 
Nu er meer kerncentrales. in de 
wereld bijkomen is dat van be
lang om de voortdurende veilig
heid van kerncentrales te kun
nen verzekeren, zegt de direk
teur veiligheid van het IAEA 
(International Atomie Energy 
Agency). 
Dat meldingssysteem omvat acht 
soorten ongelukken, zich uit
strekkend van ernstige ongeval
len tot incidenten die niets 

met de veiligheid te maken heb
ben, maal;'· die wel aandacht i.n 
de pers krijgen. Er zal ook een 
ontwerp gemaakt worden voor een 
overeenkomst tussen de aange
sloten landen, waarbij in nood
gevallen hulp kan worden gebo
den als er ongelukken met kern
centrales gebeuren. 
Dat is dan geen moment te 
vroeg, zou je zo zeggen! 
Zo'n· overeenkomst zal de klei
nere landen van hulp verzekeren 
wanneer daar een ernstig onge
luk met een kerncentrale plaats 
vindt. Uit het ongeluk ~et de 
Three Mile Island-kerncentrale 
in Harrisburg is gebleken dat 
zo'n ongeluk zulke grote kosten 
met zich meebrengt, dat dit de 
geldmiddelen van kleinere lan
den te boven gaat. 
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"Groene'' burgemeester in Mol 
VECHTEN VOOR MENTALI
TEITSVERANDERING 
Sedert de Tweede Wereldoorlog heeft de CVP (Christelijke Volkspar
tij) de eerste burger van Mol geleverd. In die periode is deze ge
meente in de Kempen gegroeid van een kern met 10 .000 zielen tot 
een gemeente met ruim 30.QOO inwoners. Naast de traditionele glas
industrie, de kruitfabriek, de zinkfabriek en de asbestfabriek 
ontstond in 1952 een nieuwe activiteit, op het nucleaire vlak. 
"D'n Atoom" groeide uit tot de belangrijkste werkgever van de 
streek. Ruim 2500 mensen verdienen er rechtstreeks hun dagelijkse 
kost. 
Deze technologische wonderindustrie van het atoom heeft alle mede
werking van de CVP mogen ontvangen. De vlinderdasvertegenwoordiger 
Jos Dupree is de grote pleitbezorger van de CVP van "het atoom uit 
de Kempen" in het Belgische parlement . Hij spreekt met kennis van 
zaken over "een niet ongevaarlijke techniek, die in bet belang van 
cè economie en de wetenschap n.ie~ verloren mag gaan". De aft.reden
de CVP-burgemeester Bob van Rompaey heeft het volste ve.rtrouwen in 
de wetenschappe.rs van het atoomcentrum: "Ik weet als burger dat ik 
niet alles kan kennen. Bon! Ieder op zijn domein. Ik verlaat me op 
de hetenschappers." 
Op 1 maart 1983 is de nieuwe burgemeester in Mol geiustalleerd. 
Zijn naam is sus Luyten, hij komt Qit de SP (socialistische par
tij) en wordt in de volksmond "de groene clown" genoemd. Gaat er 
een andere wind over het energieke Mol waaien? Alltcht ging met 
Sus praten. 

Joost van der Aalst . 
Winz Kersten 

Je verkiezing tot burgemeester 
van Hol heeft veel mensen ver
rast, niet in de laatste plaats 
jezelf. Je behaalde bijna zoveel 
Voorkeursstemmen als burgemees
ter Van Rompaey. Waaraan schrijf 
je dit succes toe? 
Mijn populariteit hier in de ge
meente heeft me erg verrast. 
Waar ik voor sta, is een open 
beleid, geen gekonkelfoes. De 
financiêle problemen van Belgiê 
zijn natuurlijk ook goed in Mol 
te merken. Daar maken mensen 
zich ongerust over, en daarbij 
hopen ze dat dit vèrbeteren. 

lobby 
In België 
door middel van goede kontakten 
m.et invloedrijke personen en po
litici voorspraak te verkrijgen 
voor persoonlijke noden. Maar 
met de economische crisis blijkt 
dit niet meer te werken. 
Ik ga er vanuit dat de gemeente 
op moet kaaen voor de belangen 
van de bevolking, op de 
plaats op sociaal terrein. 

komst verder voortgezet gaat 
worden • 
In het verleden is er altijd 
over de hoofden van de Mollenaar 
beslist. Ik pleit voor een be
wustzijn van de Mollenaar om in
vloed op de eigen omgeving uit 
te oefenen. Dat is zowel de so
ciale als de natuurlijke omge
ving .• 

Sus Luyten 

groeneman 

Bij ieder sta je hier bekend als 
de groene, man van het leefmi
lieu. De bescherming van de na
tuur staat tegenover de indus
trie en va.ak het voortbestaan 
van werkgelegenb.eid. De indus
trie van Hol kan over het alge
meen niet milieuvriendelijk ge
noemd worden. De zilverzandwin
ning zorgt voor grote nutteloze 
meren die de gronwaterstand on±
regelen, de kruitfabriek schrikt 
regelmatig de omgeving op met 
ontploffing~n. Maar vooral het 
atoomcentrum botst met de mi
lieubeweging. Hoe wil Sus met 
dit konflikt aan de slag? 

hier zicht op te krijgen is veel 
gQdaan wat in de toe-

--- - - - - - -_ _- - lt 
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Persoonlijk ben ik tegen het ge
bruik van kernenergie, zolang 
voor het afvalprobleem geen op
lossing is gevonden. En ik denk 
dat dit niet he.t enige bezwaar 
is. Maàr met de realiteit moet 
je rekening houden. Je kunt van 
vandaag op morgen niet alles 
sluiten zonder dat er alterna
tieven zijn, zowel voor de ener
gievoorziening als voor de werk
gelegenheid. Daar komt nog bij 
dat kernenergie een nationale 
zaak is, waar de mensen in Brus
sel het beleid bepalen. 
Ik hoop dat kernenergie een tij
delijke zaak is in een over
gangsfase. Anders wordt het mi
lieu te zwaar belast. 
Voor veranderingen moeten we 
niet te zeer naar de industrie 
gaan. Die dient enkel voor win
sten, gelukkig komt daarbij de 
werkgelegenheid. De mensen 
groeien in een afhankelijkheid 
van luxe produkten en elektrici
teit. Er zal een mentaliteits
verandering moeten komen, anders 
zal de industrialisatie door 
blijven gaan. Daar moet een rem 
op komen, wat wel ten koste gaat 
van de mensen die in die indus
trie werken. Laat ons hopen dat 
de c.risis verandering brengt. 

Slow Neutron • 

·wat betekent dit voor het toe·
komstige beleid? 
Er zal veel aandacht voor infor
matie en onderwijs komen. Dit 
alleen kan een mentaliteitsver
andering op gang zetten. Naar 
mijn mening zijn bij iedere Mol
lenaar bewust of onbewust de ri
sico's bekend. Maar men ageert 
niet, men ondergaat gewoon. In 
diskussies zeggen ze dat het al
lemaal wel mee valt: "trek uw 
plan, vertrek uit Mol of ga niet 
zagen!" .Deze houding komt omdat 

Uramum Nucleus .J. 

mensen veiligheid in de zin van 
de kost verdienen voorop stellen 
Maar ook omdat het afgelopen be
leid niet open was. De r~pen
planfolder-voör een kernongeval 

is pas als laatste in Mol ver
spreid gaan worden. Van Rompaey 
zei dat je in verband met kern
energie geen panieksituatie moet 
scheppen. 

jeugd 
Vooral bij. de jongeren groeit de 
ongerustheid over kernenergie. 
Het afval is ook een probleem 
voor de toekomst. Het is de be
doeling om de bevolking zoveel 
mogelijk te informeren. Dit zal 
op de eerste plaats op scholen 
gebeuren, naar de jeugd. Verder 
zal de Milieucommissie een beet
je vrij spel krijgen om een in
formatieprogramma te maken. De 
adviezen van deze commissie zul
len in het beleid betrokken wor
den. De commissies voor werkge
legenheid en milieu zullen ook 
gezamenlijk hun problemen moeten 
gaan bespreken. Maar het zal 
veel tijd kosten voor~at er ver
anderingen merkbaar zullen zijn. 

Welke voornemens zijn er gemaakt 
in het beleid rond d'n Atoom? 
Een waakzame houding en degelij
ke ijver voor het behoud van een 
gezond leefmilieu waarbij speci
aal het storten en de opslag van 
gevaarlijke stoffen de aandacht 
krijgen. Omdat er met de coali
tiepartner van de SP geen eens
luidend standpunt is, is dit wel 
vaag. Hoewel deze materie in Mol 
de problemen geeft, wordt hier 
nationaal over beslist. 
H~t radio-aktief afval is de 
grootste zorg voor iedere Molle
naar. Wij zijn bang de grote op
slagplaats van dit afval te gaan 
worden, zeker bij de heropening 
van Eurochemic. De verdere opho
ping van deze gevaarlijke stof
fen in Mol wil ik tegengaan. Na
tuurlijk zijn er kontrakten en 
als die wettelijk zijn, moeten 
ze nageleefd worden. Een houding 
zoals die van de burgemeester 
van Brugge inzake de afvalstort 
in zee ("over mijn lijk!" red.) 
is niet voldoende. Uiteindelijk 
moet je dan toch wijken voor de 
wil van de minister. 
ieder zijn deel 
Het afval ~s een gevaar, maar 
het is er, daar moet een oplos
sing voor komen. Stuur het terug 

naar de bron. Wij zijn in Mol 
bereid dat percentage op te 
slaan wat afkomstig is van ons 
elektriciteitsverbruik. Zo moet 
iedere gemeente haar aandeel 
krijgen. Dat zal de mensen aan 
het denken zetten. Geef de heer 
Dupree. zijn deel en zie eens wat 
dan zijn reaktie zal zijn. In 
die andere plaalsen is de werk-

• 
gelegenheid niet afhankelijk van 
een atoomcentrum. 
In ons verkiezingsprogram staat 
dat het kernafval alleen binnen 
de eigendomsgrenzen van het SCK 
en aanverwante bedrijven mag ko
men. Er zullen door het gemeen
tebestuur van Mol geen maatrege
len worden getroffen om de te
werkstelling binnen het SCK te 
schaden. 

Deze houding lijkt op een status 
quo: het Centrum geeft grote ri
sico's voor de omgeving, maar 
tegelijk werkgelegenheid. Hoe 
kun je uit deze stelling komen? 
De landelijke overheid en de 
volksvertegenwoordiging moeten 
het SCK omvormen tot een milieu
vriendelijk bedrijf waar onder
zoek gedaan wordt. Daar kan ook 
plaats zijn voor kernafvalonder
zoek op laboratoriumschaal. Een 
dergelijke ontwikkeling is al 
begonnen: het Centrum levert al 
geen elektriciteit meer. 
Maar nu heeft de Minister van 
Vlaamse Gemeenschap, Geens, het 
onderzoek naar hoogwaardige 
technologie, als chips, aan het 
Centrum onttrokken! Voor alter
natief onderzoek moet geld en 
politieke wil aanwezig zijn. Ik 
zie in Mol ook goede mogelijkhe
den voor onderzoek naar zónne
cellen en andere alternatieve 
energiebronnen. Het Molse wit
zand, zilverzand, kan een goede 
grondstof voor goedkope Belgi
sche zonnecellen zijn. 

F1ss1on Products 

Neutrons trom /J\ 
FISSIOn ••• 
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op slechts 15 kilometer van het 
Atoomcentrum. De zuid-westenwin
den, die hier veel waaien, kun
nen het Nederlandse milieu be
zoedelen met de stoffen die ze 
eventueel van de atoomcentra 
meebrengen. En ook de onder
grondse opslag in de klei van de 
Kempen geeft risico's voor Ne
derland. 

demonstreren 
Op 14 mei is er een nationale 
betoging in Antwerpen tegen de 
uitbreiding van de kernindustrie. 
Gaat Sus Luyten ook mee opstap
pen? 

De molen van EzaaPt (foto: Joost van deP Aalst) 

Dat zou ik zeker doen, als ik 
geen burgemeester zou zijn. Nu 
moet ik dat eerst nog voor me
zelf uitmaken. Ik wil niet de 
Mollenaar - die toch niet voor 
kernenergie is, maar kernenergie 
duldt omwille van z'n werkgele
genheid - voor zijn gezicht 
slaan, hen zo een kans geven mij 
te verwijten dat ik hun job wil 
afnemen . Ik wil zonder vooroor
delen mijn taak in Mol oppakken. 
Samen met de bevolking, waarbij 
ook hun mening op tafel moet ko
men . Betogen tegen kernenergie 
betekent automatisch een keuze 
vóór "rationeel energieverbruik" 
Dat betekent een mentaliteits
verandering in de richting van 
kleinschaligheid . Daarvoor moet 
je de mensen hun omgevingsgevoel 
laten beleven; een beetje liefde 
voor hetgeen om hen heen ge
beurt. Zien, horen, voelen en 
ruiken . En dan moet je eens door 
Mol gaan lopen en zien hoezeer 
toch de mens zijn eigen nest be
vuilt! 

Don Quichotte 
Het is een kwestie van mentali
teit. Vechten voor een lllentali
teitsverandering lijkt een ge
vecht tegen windmolens. Kijk 
buiten de oude graanmolen van 
Ezaart (kerkdorp van Mol). Bij 
een storm is deze verwoest, nu 
is ze opnieuw opgebouwd. Als ze 
weer in gebruik genomen gaat 
worden, krijgt ze een educatieve 
funktie in de richting van al
ternatieve energie. 

6 

Hoe kijkt de nieuwe burgemeester 
van Mol tegen de Nederlandse on
gerustheid over de Belgische 
kernindustrie aan? 
In Nederland is man altijd meer 
aktie-gericht. Dat dit zich ook 
op Mol richt, vind ik positief. 
Iemand moet de mensen toch be
wust maken. Dat heeft niets te 
maken met nationalitejt, maar 
met solidariteit. Wij moeten 
over de grenzen heen gaan. De 

Nederlandse gr~e~n:s::::::::::::::~!r----~ 

D'nAtoom 

De Molse nucleaire 
worden in de volksmond "d'n 
Atoom" genoemd. Het gaat daar
bij om: 
- StudieCentrum voor Kernenergie 

(SCK) 
- Euratom 
- Eurochemie (opwerkingsfabriek) 
- BelgoNuclêaire 
- FBFC (splijtstofstavenfabriek) 
- diverse kleinere fabriekjes 

als Eurowaste, Eurobitumen ••• 



Tegen nieuwe centrales in Doel 

14 MEI DEMONSTRATIE 
In augustus lekte in Belgiê uit dat er plannen zijn om in Bel
gisch-Frans verband zes nieuwe kerncentrales te bouwen, vie~ in 
Chooz (Nbord-Frankrijk)en twee in Doel bij Antwerpen (zie Allicht 
2/5). De Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop in Antwerpen namen 
onmiddellijk het initiatief voor de kampagne "Nog meer kerncen
trales, da's geen werk", waaraan inmiddels door een groot aantal 
groeperingen wordt meegewerkt. De kampagne zal uitmonden in twee 
manifestaties: op 14 mei in Antwerpen en op 21/22 mei in Chooz. 
Voor de demonstratie in Antwerpen wordt ook op massale deelname 
vanuit Nederland gerekend. 

Hans Linders 

Wat is er aan de hand? In 1981 
besloot Frankrijk tot de bouw 
van vier kerncentrales in Chooz 
(aan de Maas, tegen België aan) 
Onmiddellijk kwam er protest 
van de waterleidingbedrijven in 
Beloië en Nederland, die een te 
qrote vervuiling van de Maas 
vrezen. Maar de Belgische rege
ring ging in het diepste geheim 
met de Fransen onderhandelen 
over deelname van Belgische be
drijven in de bouw. Het resul
taat van deze onderhandelingen 
was, dat België en Frankrijk 
met wed-rzijdse deelname zes 
centrales ginqen bouwen:vier in 
Chooz en twee in Doel, waar er 
nu al vier staan. 
Niet iedereen is hier even blij 
mee. De steenkolenmijnen was 
een steenkolencentrale in het 
vooruitzicht gesteld, die ze nu 
wel kunnen vergeten. En het is 

wordt betwijfeld of de regeling 
wel financiëel aantrekkelijk is 
voor België;door sommigen wordt 
gezegd dat de Belgen er 5 mil
jard BF bij in zullen schieten. 

aardgasruil 

Tenslotte is het de vraag wie 
er gediend is met twee nieuwe 
kerncentrales is België. Als 
deze in gebruik worden genomen, 
dan zal het geinstalleerd ver
mogen een overcapaciteit van 
80% hebben (d.w.z. er kan 80% 
méér stroom geleverd worden dan 
er ooit gevraagd wordt). Soort
gelijke redenen hebben Frank• 
rijk al doen besluiten om flink 
te snijden in het kernenergie
programma; waarschijnlijk zul
len twee van de vier centrales 
in Chooz er nooit komen. 
De EBES, de maatschappij die de 
centrales in Doel beheert, 
speelt nu met de gedachte van 

de vraag of de s~~~~~~~~~~~~r 
lasting van 
bij Doel 

elekt.riciteit naar 
mogelijkheid 

in het Tus-

KERNENERGIE·?? 

senrapport van de Stuurgroep 
BMD. Ook het Nederlandse minis
terie van Economische Zaken 
heeft al laten weten in begin
sel positief te staan tegenover 
de invoer van goedkope (nucle
aire)troom uit België. Deze 
elektriciteit zou betaald wor
den met aardgas. 
"Goedkooo"betekent hier overi
gens: goedkoop voor de groot
verbuikers. Voor de huishoudens 
zijn de elektriciteitstarieven 
in Belgiê aanzienlijk hoger dan. 
in Nederland, en de tarieven 
voor de grootverbrQikers ziin 
er lager. Volgens de Nederland
se grootverbuikers scheelt dat 
6 ct per kWh; zij hebben al 
eens gedreigd stroom in het 
buitenland te gaan kopen. 
Er zijn aanwijzingen dat er op 
dit moment onderhandelinoen 
gaande zijn over het ruilen van 
Nederlands aardgas tegen Belgi
sche atoomstroom. En dat ter• 
wijl er een BMD aan de gang is 
over wel of geen kernenergie! 

Nederlands manifest 

In Nederland hebben de Gezamen
lijke Energie Komitees Zuid-Ne
derland en het Landelijk Ener
gie Komitee de koppen bij el
kaar gestoken om de Nederlandse 
deelname aan de demonstratie in 
Antwerpen op 14 mei voor te be
reiden. Zij zijn echter van me
ning dat Nederlandse deelname 
alleen zin heeft, als èr ook 
aandacht geschonken wordt aan 
de al bestaande centrales en de 
overige nucleaire instellingen. 
Het is immers niet de eerste 
keer dat Nederlanders massaal 
meedoen met een demonstratie in 
Blgië en de situatie is er de 
afgelopen jaren bepaald niet 
rooskleuriger op geworden. 
De Nederlandse groepen hebben 
daarom een eigen manifest opoe
steld, waarin niet alleen ge
eist wordt dat de nieuwe cen
trales er niet komen, maar ook 
sluiting van de bestaande. Ver
der wordt opnieuw Eurochemic, 
de opslag van radioaktief afval 
en de vervuiling van het ~1aas
water aan de orde gesteld. 
Het manifest is te bestellen op 
het kontaktadres: SSK Eindhoven 
Smalle Haven 1, 5611 EH Eindho
ven, tel. 040-453299. 
Er ziin ook affiches, strooi
bilietten en prentbriefkaart<::!n 
voorradig. 
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Onzeker financiëel projekt 
STADSVERWARMING 
STROP? 
Op 19 maa.rt 1979 besloot de Tilburgse raad tot de aanleg van 
stadsverwarming. Daaxmee werd een grote energiebesparende opera
tie gestart, maar ook. een zeer onzeker financiêel projekt, waar 
miljoenen winst of verlies mee gemoeid kunnen zijn . Niemand kan 
ook maar met enige zekerheid zeggen of de gemeente een kip met 
gouden eieren of een bodemloze put heeft binnengehaald. 

Joep Auwerda 
In november 1981 tekende burge
meester Letsehert een kontrakt 
met de PNEM tot !~vering van 
wann water . ~en voorwaarde in 
dat kontrakt is, dat een vaste 
hoeveelheid warmte moet worden 
afgenomen. Een andere voorwaar
de legt een minimaal aantal 
aansluitingen voor dit warmte
net vast. Daar wringt de finan
ciêle schoen, want als de ge
meente niet aan één van beide 
voorwaarden voldoet, treedt de 
boeteclausule in werking. 
Voordat ~,dere voetangels en 
klemmen aan bod komen, eerst 
maar eens wat Stadsverwarming 

TiZbu~g~ stadsve~ing Baden 
PObJeUZaan (foto: Wim Ke~sten) 

I • 
I 

I 

eigenlijk is. In 64 na Chr. be
dacht keizer Nero het al. Het 
werkte maar één keer: Rome 
storni in de fik. In Ti.lburg 
wordt dat open-haard idee ver
laten . In 1984 zal de Amercen
trale in Geertruidenberg name
lijk als een gigantische e.v.
ketel gaan werken voor tenmin
ste 6900 woningen, tenmiilste 
als de planning gehaald wordt. 
Dit zou volgens de berekeningen 
een energiebesparing van 7,7 
miljoen m3 aardgas gaan beteke-
nen. 
De energiebesparing staat bui
ten kijf, maar de financiêle 
gevolgen voor de gemeente zijn 
nog volslagen onduidelijk. Het 
onderstaand staatje zet de ge
gevens op ee.n rij. 

Inkomsten 

Tarief, gekop
peld aan de 
gasprijzen 

Tien udljoen 
guldèn· aubsi
die .van Econo
mische Zaken 

Uitgaven 

125 miljoen 
gulden inves
teringskosten 

Hoge rente: 
9,3% j..p.v. 
8,5% 

warmteafname 
1984: 430 TJ. 
In 1997: 1010 
TJ gekoppeld 
aan de aanslui
tingen 

negatieve tendenzen 

Met deze gegevens kun je alle 
kanten op bij het berekenen van 
de rentabiliteit. In 1978 werd 
een verkennende studie doo.r de 
KEMA verricht. Dit voorspelde 
voorspoed voor de stadsverwar
ming . In .1987 zou het projekt 
positief gedraaid kunnen wor
den. Dat is niet verwonde.rlijk, 
omdat de PNEM een vinger in de 
pap heeft bij de KEMA. Een re
cente evaluatie van de direk•· 
teur van het GEB, de heer Ben-

----~--~a---------

driks, was al aanzienlijk min
der positief. Volgens zijn be
rekeningen is het projekt in 
1993 renderend. Oorzaken: de 
hoge rentestand, zuiniger 
stookgedrag, en minder nieuw
bouw. Maar Hendriks ziet de 
winst daarna echt binnenkomen. 
Na een kritische behandeling in 
de Raadscommissie van Economi
sche Zaken en Werkgelegenheid 
stelde hij een aantal variante 
berekeningen voor, waarbij de 
cijfers minder gunstig gekozen 
zouden worden. Daarbij zou het 
meest sombere beeld uit de bus 
komen. Wim Kersten van Energie
buro de Knijpkat gaat hetzelfde 
doen. 
Het lijkt erop dat de sombere 
voorspellingen akelig dicht bij 
de realiteit liggen. Het stook
gedrag van de konsumenten is 
sinds het eerste studierapport 
aanzienlijk zuiniger geworden . 
Ging men uit van 1900 m3 gas 
per jaar, de verwachting is dat 
per woning één derde minder ge
bruikt gaat worden. Dit ver
hoogt relatief de kosten voor 
aansluiting. 
Daarbi j zijn er steeds meer 
mensen die niet op stadsverwar
ming willen worden aangesloten. 
DQor de sterke stijging van de 
energieprijzen willen mensen 
zelf de meterstand kunnen rege
len. Alles-branders, losse gas
kachels en de hoo-rendements 
e.v.-ketel genieten grote be
langstelling. Het is maar zeer 
de vraag of stadsverwarming 
goedkoper is dan individueel 
stoke.n. Hoe meer mensen gewoon 
individueel stoken, hoe minder 
inkomsten voor de stadsverwar
ming. 

Er worden in de nieuwbouwwijk 
Reeshof 5000 buizen minder ge
bouwd dan was voorzien. Al die 
hu·izen hadden op stadsverwar
ming aangesloten moeten worden. 
En toch moeten over 25 jaar 
25.000 huizen aangesloten zijn. 
Daarom is het "GEB druk aan het 
onderbandelen met grote Til
burgse instellingen als het Ma
ria-ziekenhuis, de Katholieke 
Hogeschool, Interpolis e~ de 
NB-werkplaats. Ook de nieuwe 
ves1<iginq van Fuji krijqt een 
lucratief aanbod. 
De koppeling van het stadsver
warmingstarlef aan d~ gasprij
zen, in het "niet-meer-dan
anders"-principe is een waar
borg voor de konsument. Nu ech
ter de gasprijzen minder snel 



stijgen dan verwacht, levert 
dit het GEB ook minder inkom
sten op. 

groot of klsin7 
De lawine van cijfers en bere
keningen houdt Stadsverwarming 
op het terrein van deskundigen 
en managers. Het sterkste wapen 
van de gemeente om een derge
lijk pr~jekt door te drijven: 
niemand kan alles overzien bij 
st~dsverwarming. De zaak is 
dermate ingewikkeld dat r~ds
leden vaak geen zinnige vragen 
kunn~n stellen. Bewoners worden 
nlet vobrgelicht, omdat - vol
gens Hendriks - "de materie te 
ingewikkeld is". Kennis is 
macht, geldt hier . 
Maar ook de planners van stads
verwarming hebben niet .de hel
derziendheid om de toekomst van 
SV te voorzien. Vandaar dat 
Breda (ook een klant van de 
PNEM). door de KEMA in 1978 een 
winst van 92 miljoen in het 
vooruitzicht werd gesteld en 
een Commissie voor Collectieve 
VerwaDningszaken in 1982 een 
verlies van 82 miljoen bere
kent . De heer Hendriks leest 
dit rapport niet eens, "omdat 
het een klein kunstje is om een 
projekt kapot te rekenen". Hij 
neemt aan dat de woningmarkt 

il< KAN M'N ENER[rlé 
HÎET t<W9f! 

~ 

Tilburg, stadsverwa~ng wijk Reeshof (foto: Wim Kersten) 

zich in 25 jaar gunstig zal 
ontwikkelen. 
Tegenover deze onzekere lange
termijnstrategie sta~t een 
kleinschalige. aanpak. De moge
~ijkheden voor een kleine warm
te-krachtcentrale (gecombineer
de elektriciteit&- en .warmte
produktie) zijn eerder door het 
Centrum voor Energiebesparing 
als veel gunstiger voorgesteld. 
In Helmond wordt daar we.l mee 
gewerkt • .Maar "de· PNEM wil haar 

energiemonopolie behouden. 
Daarvoor werd Tilburg aangeslo
ten op een 22 km lange slag
ader. Voor deze transfusie die 
op een fiasco dreigt ui~ te lo
pen, moet de Tilburger bloeden. 
Ook al groeit het verzet t egen 
de aansluiting op dit warmte
net, de PNEM heeft zich inge
dekt door allerlei garantiebe
palingen; het ondoorzichtige 
avontuur van het GEB gaat door 

.Tilburg betaald worden. 

DIASERIE 
Na ruim ·acht maanden werken, 
heeft de Stroomgroep Stop Kern
energie in Eindhoven een dia
serie over de splijtstofcyclus 
af kunnen s luiten. De eerste 
reakties waren zeer lovend. 
De serie behandelt elke afzon
derlijke stap uit de splijt
stofcyclus. In het kort wordt 
daarbij uitgelegd welke behan
deling het uranium ondergaat en 
de hieraan verbonden gevaren. 
Naast de splijtstofcyclus wordt 
nog summier op de bredere pro
blematiek van kernenergie inge
gaan: proliferatie, P?litie
staat, bedrijfsbelangen. 
De diaserie is voorzien van een 
geluidsband die synchroon loopt 
me~ de dia's. De speelduur is 
een half uur . De diaserie is te 
huur voor 130,--; ook de appa
ratuur is eventueel te huur 
voor i20,--. 
Inlichtingen: SSK Eindhoven, 
Small e Haven 1, 561 1 EH Eindho
ven , tel . 040-453299. 
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Beliobt van november/december 
1982 was gewijd aan het kongres 
"Kernenergie ontmanteld". Hier
op kregen we de volgende reak
tie van het stuurgroeplid Leo 
Jansen: 

Het verdraaien van informatie 
of zelfs het verspreiden van 
onjuiste informatie werkt uit
eindelijk altijd in het nadeel 
van de belanghebbende die zulke 
informatie verspreidt. 
Ik vind het verfoeilijk dat een 
deel van de Antikernenergiebe
weging die altijd geroepen 
heeft om juiste informatie over 
(kern)energie, zie~ schuldig 

maakt aan het verspreiden van 
onjuiste informatie. In de ru
briek ' Belicht' wordt gesteld: 
"Met de introduktie van de Bre
de Maatschappelijke Diskussie 
is echter weer een nieuwe ma
nier gevonden om de Nederlandse 
atoomindUstrie uit het s~op te 
krijgen." 
Deze informatie is onjuist, om
dat : 
1. Bet initiatief voor het hou

den van een BMD is voorge
steld door de synode van de 
N.H. Kerk, FNV en VNG onaf
hankelijk van elkaar in 
1977 . 

2 . ·oe uiteindelijke vormgeving 
van de BMD in hoge mate 
overeenkomt met de voorstel
len van de initiatiefgroep 
"Meedenken-Meedoen" uit 
1978 . 

3. De Stuurgroep BMD zeer vele 
initiatieven tot het ver-

---10----

?Preiden van informatie heeft 
oa érsteund ongeacht het 
standpunt dat werd ingenomen . 
Ook het LEK-congres: "Kern
energie ontmanteld" werd 
door subsidie van de Stuur
groep mogelijk gemaakt, 
evenals vele andere aktivi
teiten die aansluiten bij èe 
AKB. 

Er is dus geen sprake van dat: 
- De BMD een nieuwe manie.r is 

om de atoomindustrie uit het 
slop te halen; 

- De BMD de informatiestroom 
monopoliseert; 

- De BHD- informatie alleen de 
argumenten van de kernenergie 
voorstanders aan bod laat ko
men. 

Natuurlijk is de BMD geen onder
deel van de AKB. En het is een
ieders goed recht zich van de 
BMD te distantiêren. Het is 
echter verwerpelijk wanneer men 
tracht mensen door misleiding 
in hun keuze te beinvloeden. 
Wie daar verantwoordelijkheid 
voor neemt, verspeelt het recht 
een ander van het geven van on
juiste informatie te bètichten. 

J . L.A. Jansen 

Naschrift redaktie: 
In de inleiding van uKernener
gie Ontmanteld" wordt de BMD 
gekenmerkt als een flessehals 
in de energie-diskussie. 
De Stuurgroep zet de argumenten 
op een rij, zodat het parlement 
een energiebeleid kan verdedi
gen. 
verschillende argumenten tégen 
het huidige energiebeleid (zo
als op het congres besproken) 
komen in de BMD ni.et aan bod . 
Hiervan zijn de "controverse
zittingen" en het "Tussenrap
port" getuige. 
Als daarbij de Commissie Beek 
de "onmogelijkheid '' van slui
ting van kerncentrales becij
zert, waar 1eidt de hele BMD 
àan naar toe?? 

Sinds enige tijd beschikt de 
Stroomgroep Stop Kernenergie in 
Den Bo~ch over een tentoonstel
ling. Deze tentoonstelling, 
"Energie in beeld", is o.a. 
voor plaatselijke energiegroe
pen te huur. Aan bod komen: het 
energieverbruik, energiebespa
ring , fossiele brandstoffen, 
kernenergie, alternatieve ene 
giebronnen en het energiebe
leid. De tentoonstelling is 
maakt door de Stichting Energie 
Anders in Hoek van Holland . 
Begeleiding van de tentoonstel
ling door mensen van de 
groep is mogelijk, bijv. in de 
vorm van een CW::$US. De huur
prijs is gewoonlijk 135,-- per 
week, maar voor minder draag
krachtige groepen is over deze 
prijs te praten. 
Voor meer inlichtingen en/of 
reserveringen: Stroomgroep Stop 
Kernenergie Den Bosch, Postbus 
1404, 5200 BL ' s-Bertogenbosch, 
tel. 073-421816. 



"Op 
king in het plaatselijk beleid" 
is de titel van het december
nummer van Katernen 2000. 
De auteurs, werkzaam bij de 
Stichting Ener.;ie Anders, geven 
in dit katern een eer.ste aanzet 
tot het opzetten van een plaat
selijk energiebeleid met eigen 
opwekking. 
Bondig wordt aangegeven welke 
mogelijkheden er bestaan op het 
gebied van de energie-opwekking 
voor gemeenten. De nadruk liqt 
op de kleinschalige en makke
lijk i npasbare bronnen als 
windenergie en warmtekrachtkop
peling. Om introduktie van deze 
bronnen in de nabije toekODlSt 
op enige schaal mogelijk te ma
ken, mo~t nu al begonnen worden 
met het maken van een plaatse
lijk energiebeleid. Bet katern 
kan hierbij een eerste hulpmid
del zijn om de diskussie op 
gang te krijgen. 

dat het voortbestaan van de 
openbare nutsbedrijven op het 
spel komt te staan . Een beleid 
dat op zelf-opwekking gericht 
is, moet dan ook veel eerder 
gezien worden als een beleid 
dat bedoeld is Ot1i de openbare 
nutsbedrijven onder druk te 
zetten, opdat zij uiteindelijk 
het initiatief nemen tot de 
ekonomisch voordelige klein
schalige opwekking bij de ge
bruikers. 
Zelf-opwekken zal in een derge
lijk beleid gezien kunnen wor
den als aktiemiddel. Het uit
eindelijke doel van de aktie 
zal moeten z ijn de invloed. op 
de openbare nuts.bedrijven. 'Het 
is duidelijk, dat zij d.e uit
eindelijke aangewezen partij 
zijn om op grote schaal de ge
decentraliseerde elektrici
teitsopwekking op poten te zet
ten . 

Bet stimuleren van het zelf-op
wekken van elektriciteit moet 
niet zover doorgevoerd worgen 

Jip Lenstra e.a. : "Op eigen 
kracht " (Katernen 2000/1982, 
nr . 9-10 , 48 blz., f7,90. 

~=========================:adressen============================~ 
Brilbant 

EK Sergen op ZOOm, Postbus 248, 
4600 AE Bergen op Zoom. 01640.37664 
SSK Roosendaal, Spoorstraat 130, 
4702 VN Roosendaal, 01650-56331. 

Werkgroep Kernenergie, Oarlnkveld 13. 
4731 VK Oudenbosch, 01652-6685 

Zevenbergse Energie Groep, Mèlljn t9, 
4761 NM Zevenbergen, 0168Q.24295 

EK Breda, Raseoestraat 16, , 
4818 G.R Breda, 076-140064 

SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2. 
4881 EJ Zundert, 01696-4484 

André v.d. Velden, Lijsterhof 23. 
4921 VA Made, 01626-2465 

Energieburo de Knijpkat, Stalionsstr. 15, 
5038 EB Tilburg, 013-351~ 

Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouweplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013-357058 

WereldWinkel Goirle, Molenstraat 5b, 
5051 LD Goirle, 013-345897 

Energlekommissle, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612-4248 
Kernenergie Allicht Niet, Grotestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04163-72254 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 'a-Hertogenbosch, 073-136306 

SSK Oss, Hooghulsstraat 23, 
5341 CD Oss, 04120-25673/47214 

SSK Schijndel, Postbus 69, 
5480 AB Schijndel, 04104-74879 

Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
~1 AG Waalre, 04904-4609 

SSK Eindhoven, Smalle Hav11n 1, 
5611 EH Eindhoven, 040-453299 

Energleb)Jro, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 040-443063 

Energiegroep Nuenen, Refellngse Erven 73, 
5672 TB Nuenen, 040-833544 

Wim de Boer, J. Hendrlkxstraat 22, 
56&4 XJ Best, 0499tH3125 
Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930-$)57 

Brabantse Milieufederalie, Willam 11 str. 15a, 
5038 AB Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013-364422 

PSP Brabant, Groenstraat 25, 
5021 EJ Tilburg, 013-357404 
CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HR 's·Hertogenbosch, 073·41Q911 

Urnburg 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 

WSA Weert, Luikstraat 37, 
6004 VK Weert, 04950-20302 

EK Venray, Hubenhof 51, 
5801 TS Venray, 0478().8()()25 

SSK Venlo, Ma.asstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703-2358 

Energlegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen. 04760-4097 
REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750-18900 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
604~ KX Roermond, 04750-12047 

Kollektlef Rampenplan, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-24803 
Milieu Moet, Sterstraat 15, 
6161 TM Geleen, 04494-48887 

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48, 
6165 BJ Geleen, 04494-44177 

Agnes Hana, Tentstraat 7, 
6291 8C Vaals, 0«54·3603 

Toon de Jong, L&anderstraat 43, 
641 t VA Heerlen 

Rogier Vossen, Holzstr43t 44, 
6481 HP Kerkrade, 045-452183 

Energiegroep Mook, Lindeboom 29, 
6585 8C Mook, 08896-3257 

ZHiand 

Energie Komltee Zeeland, Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 01184-76399 
Stop Borssele, Postbus 567, 
4330 AN Middelburg, 01t8().35683 

Werkgroep Kernenergie Zeeuws.VIaanderen, 
Postbus \1 , 
4564 ~G St.·Jansteen, 01142-433 

o-te 
50-plus tegen kerngeweld, 
Gasthulslaan 93a, 
3817 EH Amersfoort, 033-31863 

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83, 
1012 LN Ams.terdam, 020-231643/236545 

Vereniging Milieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Landelijk Energie ~omltee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Centrum voor Energiebesparing, 
Oude Delft180, 
2611 HH Del!', 015-131260 

Energl' Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland. 01747·5242 

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), 
Postbus 750, 
3500 AT Utrecht, 030-331328 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrec;ht, 030-314314 

Stlchling ·Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3511 KB' Utrecht. 030-331328 

World lnformatlon Service on Energy (WISE). 
Czaar Peterstraat 1 , 
1018 NW Amsterdam, 020-234180 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAI<S), 
Breughelstraat 31·33, 
2000 Ant~erpen, 09 • 32 3 2186592. 
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signalen over energie 

1 

De Stroomgroep Stop Kernenergie 
en de Ontwapeningagroep in 
Schijndel organiseren op zater
dag 7 mei een Vredesdag. De dag 
begint om 14. 00 uur met het op
laten van vredesballonnen. 
Schijndel is omgeven door het 
atoomgeva.ar : het ligt vlakbij 
de vliegbasis Volkel, waar 
kruisraketten dreigen te worden 
opgeslagen, en het voelt het 
gevaar van Eurochemie en ~dere 
atoomfabrieken in de Belgische 
Kempen . Over dez.e twee zaken 
zal ' s middags gesproken worden 
door vertegenwoordigers van het 
IJW en de Werkgroep Stop Atoom
plannen Kempen. 
Voor 's avonds staan o.a. Pro
loog - met hun nieuwe kernwa
penstuk - en de Straatband op 
het programma. 
De dag wordt gehouden in Wijk
gebouw De Vink, Hertog Jan Ir
laan 56 in Schijndel. 
Voor inlichtingen: Frans Ma
thijsen, Van Oostfriesland
straat 91, Schijnd.el, t el. 
04104-74879. 

"Actief tegen kernenergie" is 
zowel in beeld als in tekst -een 
activerend affiche. 
Het ontwerp komt van de nuclear 
art kunstenares Ank Verrips. 

geen vrede met kernenergie 
Op 3 april (Eerste Pa.asdag) or
ganiseert het kamitee "geen 
vrede met kernenergie" een lan
delijke aktie bij het ultracen
trifuge-projekt in Almelo. Met 
dit motto wordt het verband 
kernenergie-kernwapens aangege
ven. 
Qn 12 . 00 uur is er een grote 
manifestatie in het centrum van 
Almelo met muziek, theater en 
cabaret, sprekers en demonstra-

ties van alternatieve en.ergie
opwekking. 
Om 20. 30 uur vertrekt een paas
mars met fakkels naar UCN/Uren
co, alwaar een paasvuur ontsto
ken wordt en een nachtwake tot 
de volgende morgen. 
Steun kun je geven door geld te 
storten op giro 5253153 t .n.v . 
Geen Vrede met Ke+nenergie te 
Almelo. Voor meer informatie: 
Cora Houtman, tel . 05490-25590. 

In de maanden maart en april rondlèiding, liefst in groepen 
zet "Energie Anders" op za ter- (maximaal 20 personen) • 
dagen (10.00-13 . 00 uur) de deu- Inlichtingen: Energie Anders, 
re.n gratis open voor mensen van Stationsweg 91, Hoek van Hol
de anti-kernenergiebeweging. Er land, tel. 01747-5241. 

wordt gezorgd voor de-;:~Îe Anders~ r-r-r-r-~......,~......,r:,rT""l 

De prijs is 12,50. Het is ook 
te bestellen door overmaking 
van 14,25 (inclusief porto) op 
giro 355925 van Aktie Strohalm 
in Utrecht, o.v. v. "Actief te
gen kernenergie".· 
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