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kolofon ONGELUKKEN BOEKJE
Het LEK-buZZetin wordt uitgegeven
onder verantwoordeZijkheid van
het Landelijk Energie Komitee en
versahijnt met medewerking van de
NCO.
Het LEK-bulletin versahijnt mini
maal 6 maal per jaar. Het wordt
gratis verstuurd aan alle plaat
selijke energiegroepen.
Een abonnement kost 110~- p.j.
Een groepsabonnement kost 16~

per em. p.j.(10 of meer em. per
groep) •
Het LEK is gevestigd op het Tweede
Weteringplantsoen 9~1017 ZD Amster
dam~ tel 020/221366. Gironr.
3567199.

Aan dit nummer werkten mee:
Rudi Hoogvliet~ John Hontelez~

René Proos~ Marael Terlouw
Speciale bijdragen werden geleverd
door: Joop Boer (persgroep UC)~

Hans Dupré (KaZkarprocesgroep)~

Dave v. Doyen (VMD) en Joost van
Steenis (persgroep Dodewaard gaat
dicht).

De foto op de Voor pagina werd ge
maakt door Geesje v. Hemert tij
dens de bZokkade van Dodewaard~

oktober '80.

Lay-out: Marcel Terlouw
Druk: het NIVON.

In LEK-bulletin nr. 3 van dit jaar
kondigden we dit boek al aan.
Kort en zakelijk worden de belang
rijkste voorvallen beschreven, die
plaats hebben gehad in uraniummij
nen, kerncentrales en opwerkingsfa
brieken. Met name is opgevallen dat
in uraniummijnen tot nu toe de mees
te (zichtbare) doden zijn gevallen.
Met dit boekje in de hand zijn de
verhalen van kernenergielobbyisten
afdoende te bestrijden. Kernenergie
is gevaarlijk voor de mensen die er
mee werken, ook als grote ongeluk
ken uitblijven.
Verder wordt uit vele voorbeelden
duidelijk,dat eigenaren en rege
ringen proberen ongevallen geheim
te houden.Dit ten nadele van de
omwonenden en de arbeiders,die
niets weten of niets mogen zeggen.
"ONGELUKKEN MET KERNENERGIE"
138 pagina's. Verkoopprijs f8,75,
bij toezending 12,- porto kosten.
Een korting van 20 % wordt verleend
bij het bestellen va 6 of meer ex
emplaren. Porto- en verzendkosten
nemen wij dan bovendien voor onze
rekening.
We leveren na betaling.
Via de giro bestellen dus: gironum
mer 3567199, t.n.v. Landelijk Ener
gie Komitee, Amsterdam,
o.v.v. "Boekje Ongelukken".
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AKB: tijdvoor tegengas

7 cent prijsverhoging, exclusief
18% BTW (dus samen bijna 9 cent),
dat is het voorstel van de verga
dering van de VEGIN (Verenigde
Gasbedrijven in Nederland) aan
de NV Gasunie • Dit voorstel, wat
op 1 januari 1982 doorgevoerd
moet worden, werd op de VEGIN
jaarvergadering van 18 juni,
na een uitvoerige diskussie,
vastgesteld. Het kwam uit de
koker van het hoofdbestuur, en
was een antwoord op de kritiek
op het voorgestelde nieuwe
vierjarenkontrakt waarin elk
jaar maar liefst 10 cent (ex
clusief BTW) prijsverhoging voor
kleinverbruikers. Het 7cent
voorstel voorkwam aanneming van
een verdergaand voorstel (koppe
ling aardgasprijs aan prijsindex
cijfer, een voorstel van o.a.
het gasbedrijf Zaanstreek.
De "marktwaarde"filosofie, koppe
ling van de gasprijs aan de huis
brandolie, is hiermee "gered".
Slechts het tempo waarin de gas
prijs die olieprijs in moet halen
(nu is gas nog goedkoper) wordt
door het VEGINvoorste1 vertraagt.
Het voorstel zal slechts voor
1982 gelden, zodat in juni 1982
opnieuw overleg plaats zal moe
ten vinden over de jaren daarna.
De NV Gasunie liet in een eerste
reaktie al weten niets voor het
VEGINvoorste1 te voelen.
Het voorstel van Zaanstreek, dat
ondersteund werd door een zestal
andere wethouders, en dat een kop
peling tussen de gasprijzen en het
prijs indexcijfer inhield werd met
800 tegen 300 stemmen verworpen.
(Er zijn meer dan 1300 stemmen ver
deeld over 135 gasbedrijven).
Ook andere voorstellen (1. opschor
ten besluitvorming, 2. 5 cent op
1 januari '82, 5 cent 1 juni '82,
3. bevriezing prijs, 4. loskoppe
ling met olieprijzen) haalden het
niet.
Volgens Konsumenten Kontakt dat sa
men met de Industriebond FNV een
onderzoek deed naar de relatie tus
sen de gasprijs en de totale woon
lasten (resultaat: een snelle pro
centuele stijging van de gasprijs
equivalent in de totale woonlasten)
betekent de prijsverhoging van

.
.. 1:..",

7 cent exclusief 18% BTW, een maan
delijkse lastenverzwaring van onge
veer f25,-, f300,- per jaar.
Politiek hebben alle ministers van
E.Z. en de voorafgaande parlemen
ten de zgn. 'marktwaarde filosofie'
van de Gasunie onderschreven, vol
ledige koppeling van de aardgas
prijs aan de prijs van huisbrand
olie. Alleen over de snelheid van
invoering bestonden grote verschil
len.
Zo spraken Gasunie en VEGIN
in het vorige vierjarenkon
trakt (1977-81) af, ondanks
principe-overeenstemming over
de noodzakelijkheid van die
koppeling, voorlopig slechts
tot koppeling met het (goed
kopere) stookolie over te
gaan. In het nieuwe vierja
renkontrakt zou die koppeling
evenmin volledig aangebracht
worden. Nu zou de prijs voor
50% door de prijs van stook
olie en 50% door die van huis
brandolie bepaald worden. Maar
omdat ook in deze koppeling de
prijzen de pan uit zouden vlie
gen kwamen Gasunie en hoofdbe
stuur van de VEGIN tot de kon
klusie dat de prijs (ex1. 18%
BTW) nooit meer dan 10 cent
zou mogen bedragen" per jaar
dus. Ondanks deze zgn. "ver
zachtende clausule" betekende
dit toch een prijsstijging over
4 jaar van 48 cent, zodat de
prijs op 1 januari 1~85 toch
nog op 95 cent per m zou zijn
gekomen.
De grote politieke partijen
reageerden verschillend op de
voorgestelde prijsverhogingen.
De PvdA, bij monde van Arie vd Hek,
stelde zich achter de 'marktwaar
de filosofie', maar vond de snel-

_____________________--.;8



heid van doorvoering te hoog. Hij
stelde voor om 5 cent in '82, 5
cent in '83 en 5 cent in '84 door
te voeren.
Het CDA, bij monde van van Houwe
lingen, stelde zich ook achter de
'marktwaarde filosofie', vond de
snelheid echter te hoog, maar stel
de alleen dat de overheid een deel
van de belastingen op aardgas te
rug moet sluizen naar de laagste
inkomens. Hij doelde hierbij op
een belastingmaatregel.
D'66 bij monde van Engwirda, stelde
zich ook achter de 'marktwaarde
filosofie', vond ook de snelheid
te hoog en had een drietal voor
stellen: 1. verhoging met 5 cent
op 1/1/'82, 5 cent op 1/7/'82,
2. het kreëeren van een basisbehoef
te/gebruik, stijging boven dat ni
veau zou progressief moeten stij
gen, 3. Verlaging van 18% BTW naar
4%.
Alle drie de partijen hadden e.e.a.
in de informatie ingebracht, en dit
zal ook onderwerp van overleg zijn.
Van der Hek wees echter ten stel
ligste af, dat van Aardenne met de
Wet Aardgasprijzen in de hand, een
zijdig de prijs zou kunnen vast
stellen~ Hij vond de nieuwe prijs
en de prijsstruktuur de verantwoor
delijkheid van het nieuwe kabinet
en het nieuwe parlement.
Buiten het standpunt van konsumen
tenkontakt, Industriebond FNV,
gasbedrijf Zaansrreek (ondersteund
door 300 van de ruim 1300 stemmen)
om de prijs te koppelen aan het
prijs-indexcijfer, en zodoende de
prijsstijging voor de laagste inko
mens te kompenseren, hebben ook an
dere organisaties zich tegen de
voorgenomen prijsverhoging gekeerd.
Vereniging milieudefensie is voor
koppeling aan het prijsindexcijfer,
ook PPR, PSP en CPN hebben zich te
gen de prijsverhoging gekeerd.
In diverse steden bestaan stookkos
ten komitees. In Amsterdam, is OBASA
(overleg buurtgroepen) al lange
tijd met een identieke aktie als
de giroblauw-aktie bezig. Naast
handtekenlijsten wordt opgeroepen
om als protest de GEB-rekening in
tweeën te betalen. In diverse buur
ten worden informatieavonden gehou
den i.s.m. buurthuizen en advokaten
kollektieven. Daarnaast werkt OBA 
SA i.s.m. de amsterdamse federatie

van woningbouw korporaties vOór
verlaging van het blokverwarmings
tarief. In deze aktie wordt de
prijsstijging van enige tijd gele
den ingehouden en op een geblokkeer
de rekening gestort.
De verwachtingen m.b.t. de uitstaan
de rekeningen van partikulieren bij
gasbedrijven belopen in het gehele
land meer dan 1 miljard gulden.
Dit bedrag zal in het komende jaar
toenemen, omdat het de verwachting
is dat uit de nieuwe onderhande
lingen met de gasunie 9 ä 10 cent
prijsverhoging zal komen.
Binnen de stookkosten komitees be
staat op dit moment het plan om
in augustus een aantal stedelijke
komitees bijelkaar te halen om te
komen tot landelijke samenwerking.
Het Landelijk Energie Komitee gaat
op korte termijn overleg voeren
met Konsumenten Kontakt en het
OBASA, over de reeds bestaande ak
ties en het aandeel dat het LEK
daarbinnen kan hebben.
Onder andere zullen de mogelijkhe
den van een energiekrant en een
groot opgezette handtekeningen
aktie bekeken worden.
Ook zal het LEK binnen deze ge
sprekken de automatische prijs
kompensatie en de gehele energie
politiek ter sprake brengen. De
demokratisering van de energie
voorziening zal hierbij een belang
rijk aandachtspunt zijn. Tenslot
te heeft de bevolking evenweinig
over het nederlandse aardgas te
zeggen als over de arabische olie.

Dave van Ooyen.

Jo...- - _



kerncentrales in ijskast

tentenka:m.p 11/12juli Doel
In het vorige LEKbulletin stond
een uitgebreid artikel (pag. 7)
over het elektriciteitsplan voor
België. Dit plan omvatte onder
meer de bouw van nog eens twee
kerncentrales (de Se en ge). Ak
septatie van deze plannen door
de regering zou het in de rege
ringsverklaring opgenomen mora
torium doorbreken.
om de opschudding te sussen maak
te minister Claes (Ekonomische
Zaken) op 10 juni in het parle
ment bekend dat Doel 5 en 6, al
thans voorlopig, niet doorgaan.
Een beslissing kan pas. genomen
worden na het parlementair de
bat over de energiepolitiek, wat
nu in het najaar wordt verwacht.
Precies zoals het in de regerings
verklaringen van de regeringen
sinds 1974 •
Uitstel, geen afstel dus.
De Verenigde Aktiegroepen Kern
Stop (VAKS) gaan daarom door met
hun aangekondigde tentenkamp bij
DoeL
De akties die de VAKS de afge
lopen tijd gevoerd hebben, heb
ben zonder meer invloed gehad
op het uitstel van Doel 5 en 6.
VAKS organiseerde vele diskus
sieavonden met politieke par
tijen, alleen de Christelijke
Volkspartij (CVP), de grootste
partij van Vlaanderen, verscheen
niet op deze avonden. De So
cialistische Partij en de Par
tij voor Vrijheid en Vrede(ver
gelijkbaar met de VVD), kwamen
'niet met duidelijke standpunten.
Binnen de S.P. is de diskussie
over kernenergie inmiddels goed
op gang gekomen. De kamerfraktie
van de SP neemt het moratorium
dat in de regeringsverklaring op
genomen was, serieus. Alleen een
uitspraak van het kongres van de
ze partij kan verandering in dit
standpunt brengen, zo stelde de
voorzitter van deze fraktie.

Nieuwe adyiesraaq

Sinds kort bestaat er in België
een nationaal komitee voor de

energie, waarin ondernemers, over
heidsinstellingen en de vakbonden
(zowel het Algemene Christelijke
Vakverbond als de Algemene Bond
Van Vakverenigingen) zitting heb
ben. De ABVV pleit al geruime
tijd voor nationalisatie van de
energieproduktie, vooral om meer
invloed te hebben op de arbeids
omstandigheden. De beide vakver
bonden waren tegenstander van het
goedkeuren van het elektriciteits
plan.
Het ACV leek haar positieve stand
punt tav. het elektriciteitsplan
te wijzigen in de richting van
dat van de ABVV. De VAKS hadden
het ACV hiertoe opgeroepen in een
advertentie in het Vlaamse ochtend
blad De Morgen.

~gische BMD

Op de openbare avonden pleitte de
VAKS voor een brede maatschappelij
ke diskussie over kernenergie. Zon
der de bevolking te raadplegen mag
het parlement, volgens de VAKS,
niet zomaar beslissen over de toe
komst van de energievoorziening.
De oproep van de VAKS, voor het
houden van een BMD blijkt aan te
slaan, meer dan 100 organisaties
hebben deze oproep al ondertekend.

Brief uit Nederland

Het LEK verstuurde aan de belgische
regering een open brief waarin om
afkeuring van het uitrustingsplan
gevraagd werd. PvdA, CPN, PSP, PPR,
IKB, VMD, Aktie Strohalm, Natuur
en Milieu, de landelijke Wadden
vereniging en enkele energiekomi
tees en milieufederaties onderte
kenden deze brief. De positieve
reak.tie van DI66 kwam helaas te
laat.
Misschien heeft deze bescheiden
bijdrage er aan meegewerkt dat het
uitrustingsplan, in ieder geval
tot het najaar in de ijskast gezet
is.



Tentenkamp.

Binnen de belgische AKB is de dis
kussie over andere aktievormen
dan demonstraties, opgelaaid. Ve
len zijn het beu om de snelle ont
wikkeling van de kernenergie te
moeten aanzien, zonder dat er ge
luisterd wordt naar het protest.
Op 11 en 12 juli organiseren de
VAKS een tentenkamp waar gedis
kussiëerd zal worden over andere
aktievormen voor de anti-nukle
aire strijd
Het programma:
Vrijdagavond (10 juli) aankomst
van de deelnemers. Feest.
zaterdagochtend, wandeling naar
het verdronken land van Saaftinge
onder leiding van natuurgidsen.
om 14.00 uur aanvang van de dis
kussie, plenair en in groepen.
Onderwerpen:

- politieke toestand ivm. het
parlementair energiedebat

- bestelling nieuwe kerncen
trales en heropening opwer
kingsfabriek Eurochemie

- noodzaak en mogelijkheden
van andere aktievormen, bijv.
een blokkade van het kern
park te Doel in het najaar.
ervaringen vanuit Dodewaard.

's avonds feest.
zondagochtend, voortzetting van
de diskussie
smiddags besluitvorming
savonds weer feest.

HET TENTENKAMP VINDT PLAATS IN
PROSPERDORP, een gehucht op cir
ca 5 km van Doel, vlak tegen de
nederlandse grens. Prosperdorp
is het gemakkelijkst te bereiken
via Kieldrecht, vanaf de expres
weg Antwerpen-Zelzate. Ook van
uit Zeeuws-Vlaanderen loopt de
gemakkelijkste weg via Kieldrecht.
Volg de borden vanaf de Expres
weg.
Er is een kreche voor de tijd
waarin de diskussie plaatsvindt.
Er zullen levensmiddelen te koop
zijn, maar koken dient zelf ge
regeld te worden. Voor toilet
ten en wasgelegenheid zal wor
den gezorgd.

info-weekend deel 1
Er is van 12 tot 14 juni jongst
leden een weekend geweest voor
mensen die bezig willen gaan of
bezig zijn met informatiegeven
over kernenergie.
Tijdens dit weekend is er heel
wat afgepraat,maar er zijn ook
wat goede ideën uitgekomen.
Een aantal mensen gaat bijvoor
beeld aan het werk met het orga
niseren van een studio,waar op
cassettebandjes radioprogramma's
in elkaar geknutseld worden die
vervolgens weer aan piraten ge
sleten gaan worden.
Een aantal anderen gaan zich be
zighouden met het samenstellen
van een tweewekelijks nieuwsblad,
niet alleen van en voor de AKB,
maar ook met het doel andere ge
interesseerden te bereiken.Dit
nieuwsblad zou zichzelf moeten
kunnen bedruipen d.m.v. het opne
men van advertenties van milieu
vriendelijke bedrijven etc.
Weer een ander groepje gaat een
map samenstellen met informatie
speciaal gericht op de basisgroe
pen.Het staat de basisgroepen na
tuurlijk vrij om daar gebruik van
te maken of niet,zolang men maar
weet,dat deze informatie,als een
soort van kaderscholing aanwezig
is.
En zo zijn er nog wat meer dingen
besproken.De tijd en de ruimte ont
breekt mij nu om daar wat dieper
op in te gaan,maar in het volgende
LEK-bulletin hoop ik er wat meer
aandacht aan te kunnen schenken.

Verdere informatie:

Verenigde Aktiegroepen Kern Stop
Breughelstraat 31-33
2000 Antwerpen
tel. 09- 32.31.186592



Wat voor ons al een hele tijd duide
lijk was,is nu ook aan de rest van de
wereld duidelijk gemaakt.Het bombar
dement van Israël op de Osirak-reac
tor in Bagdad laat een heel klein
beetje zien hoe de volgende wereld
oorlog gevoerd gaat worden.Als Israël
een atoombom gebruikt had,had het
geen groter effekt kunnen sorteren.
Over het algemeen spreken alle kern
energiegebruikende landen er schande
van,het is ook wel duidelijk dat je
over zo'n aktie nooit kunt juichen,
helemaal niet als je ook potentieel
slachtoffer bent,en dat zijn alle
landen die geopteerd hebben voor het
gebruik van kernenergie.
Want hier is maar één conclusie mo
gelijk:een Zand dat ke~naent~aZe8 be
zit~i8 in de p~aktijk niet mee~ Ve~

dedigbaa~!

Het zou van naiviteit getuigen om te
verwachten dat een eventuele tegen
stander in een oorlog jouw kerncen
trales,radioaktieve opslagplaatsen en
opwerkingsfabrieken mijdt. Integendeel,
eeIT snelle overwinning is gegarandeert
als je die plaatsen het eerst bombar
deert.Troepenverplaatsingen en veld
slagen zijn niet meer nodig en zelfs
onwenselijk,gezien de abnormaal hoge
radioaktieve fallout,die vrijkomt bij
het bombarderen van reactorkernen en
opwerkingsfabrieken.
En zelfs als je tegenstander die ding
en ongemoeit laat,wat eigenlijk erg
onwaarschijnlijk is,zou jouw medestan
der ze nog kunnen gebruiken bij zijn
taktiese terugtocht. Wat de amerikanen
bedoelen met het "European Theatre"
werd afgelopen week onthuld in het
duitse weekblad "STERN",dat het be
staan bekend maakte van een ultrage
heime lijst van 3000 voorgeprogram
eerde doelen in west-Europa,atoombom-

doelen welteverstaan,die gebombardeerd
moeten worden ingeval de vijand in
dat gebied de overhand mocht krijgen,
en de eigen troepen zich moeten terug
trekken.Op deze lijst,de zg."Nuclear
Yield Requirements",die ieder kwar
taal gereviseerd en uitgebreid wordt,
staat als doel no.0729 M de grote
sluis in het Noord-Oostzeekanaal. Nu
kan men zich afvragen waarom deze
sluis niet gewoon met konventionele
bommen of springstof opgeblazen kan
worden,als er toch zo nodig terugge
trokken moet worden. Het enige ant
woord moet helaas zijn dat men,krijgs
technies gezien,een aantal vliegen in
één klap slaat,als men die sluis met
een A-bom in de lucht laat vliegen.
Tweehonderd meter daarvandaan staat
namelijk de kerncentrale B~un8bütteZ,

en weer een paar kilometer verder de
Elbe af ligt de haven van Hamburg.
Als men een nukleaire springlading op
een reaktor gooit, verdampen door de
bij de explosie ontstane kracht de
brandstofstaven in het reaktorvat. De
zwaar-radioaktieve resten van de brand
stofstaven worden door de "atoompadde
stoel" hoog de lucht ingeslingerd,waar
na ze over een grote oppervlakte als
tJfallout" weer neerregenen,mensen,die
ren en planten verdelgend.
Een paar amerikaanse wetenschappers
van het "Massachusets Institute of
Technology" (MIT) hebben uitgerekend
wat er dan verder gebeurt. Als "lij
dend" voorbeeld namen ze daarbij de
855 MW-centrale bij Neaka~~e8theim,

noordelijk van Stuttgart. Als deze
centrale bij zuid-oostelijke wind door
een bom van één megaton(1.000.000 ton
TNT) getroffen zou worden, zou binnen
een maand een langwerpig gebied van
Stuttgart tot de kust van Schotland
vergiftigd raken,daarbij inbegrepen
het Roergebied en het grootste gedeel
te van Nederland,Zeeland,Friesland en
Groningen uitgezonderd.
In een zone van 1300 vierkante kilome
ter zou alle leven gedood worden,want
in tegenstelling tot een "normale" wa
terstofbom,waarvan de dodelijke stra
ling maar korte tijd aanhoudt,behoudt
de fallout van een verdampte reactor
kern jarenlang zijn werking.
Honderdduizenden doden zullen het ge
volg zijn van één atoombom op één kern
centale.Op de "Nuclear Yield Require
ments" staan 3000 atoombomdoelen in
West-Europa,dus ook in Nederland en
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België.Zonder twijfel hebben de Oost
bloklanden ook zo'n lijst.
Kerncentrales zijnkwetsbaar,dat
blijkt.In geval van oorlog verhogen
zij het risico voor de burgerbevol
king op een schaal, die nog niet eer
der vertoont is.
Alleen om deze reden al,afgezien van
alle andere bezwaren,zouden de kern
centrales in ons land,en die bij onze
buren,direkt gesloten moeten worden.
Een regering die dit nalaat,maakt zich
indirekt schuldig aan het voorbereiden
van een genocide op waarlijk Europese
schaal.

dodewaard dicht.... 19 september

~~l'
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Meer dan 60 % van de nederlandse
bevolking is tegen kernenergie.
Vele tienduizenden hebben aktie
gevoerd tegen deze gevaarlijke
methode van energieproduktie.
Toch zijn de centrales nog steeds
niet dicht.
De politieke partijen lijken niet
te willen luisteren naar wat onder
de bevolking leeft.De VVD komt er
rond voor uit,dat zij voor kern
energie is,maar de andere partijen
houden een slag om de arm.D'66 ste
lde voor de verkiezingen,dat de
centrales pas in 1985 dicht hoeven
dus na de volgende verkiezingen.
Het CDA wil de Brede Maatschappe
lijke Discussie afwachten en de
PvdA is om mee te kunnen regeren
ook tot dit standpunt overgegaan.
Zij had voor de verkiezingen wel
verklaard, dat de centrales binnen
drie maanden dicht moesten,maar zo
zwaar weegt dat kennelijk niet,als
je mee wilt regeren.En dat,terwijl
het goedkoper is de centrales te
sluiten dan open te houden,vooral,
omdat het opruimen van de steeds
groter wordende berg radioaktief
afval in de toekomst meer en meer
geld zal gaan kosten.De gevolgen
van het verwerken van het chemische
afval zijn het laatste jaar bekend
genoeg geworden,maar de autoritei
ten willen kennelijk nog eens zo'n
fout maken met het vele honderddui
zenden jaren aktief blijvende atoom
afval.

Maar wat houdt die BMD nu eigenlijk
in ? Wordt er werkelijk gepraat o
ver een andere manier van energie
maken ? Dat is niet erg waarschijn
lijk,als men naar de samenstelling
van de Stuurgroep kijkt.Vrijwel
allemaal voorstanders van kernener
gie en ook voorstanders van groot
schalige energieproduktie.In het
kort gezegd komt de instelling van
de BMD er op neer-tenzij er nog wat
aan verandert-dat de bevolking wordt
voorbereid op een keuze tussen
grootschalige kernenergieproduktie,
of grootschalige produktie van ener
gie uit steenkolen.In beide gevallen
wordt de produktie en distributie
geleid door mensen,waarvan de NRC
al zegt,dat ze te beschouwen zijn
als de "arnhemse maffia".
Om op een milieu-en mensvriendelijke
wijze energie te gaan produceren,zal
men veel meer gebruik moeten gaan
maken van "gratis" energie uit zon-,
wind-,of water,terwijl ook de aard
warmte enz.niet vergeten dient te
worden.Door een kleinschalige pro
duktie zal de mens ook meer betrok
ken worden bij de dingen die hij
gebruikt.
Om dit te bereiken zal er aktie ge
voerd moeten worden. Zonder aktie
doen de autoriteiten waar ze zin in
hebben.Maar in die aktie zal de
kleischaligheid,de mogelijkheid voor
de mens om zelfstandig te beslissen
over zijn handelingen,moeten door-
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klinken.Daaro~ zal in de komende
aktie rond de kerncentrale bij Dode
waard naast een massale demonstratie
en blokkade veel plaats ingeruimd
worden voor vele kleinschalige prik
akties in het gehele land.
Deze aktie zal plaats vinden van 19
september tot en met 26 september.
Noteer die data maar vast in je
agenda !
De persgroep Dodewaard gaat dicht
heeft namens het Landelijk Overleg
een ultimatum verstuurd aan de Sta
ten-Generaal en de verantwoordelijke
ministers :

De nederlandse regering dient een
einde te maken aan het atoomenergie
programma in Nederland en aan alle
nederlandse bijdragen aan atoo~pro

jekten in het buitenland. Als eerste
moet de kerncentrale te Dodewaard
onmiddelijk gesloten worden.
Wij eisen dat de regering uiterlijk
in de troonrede van september 1981
de sluiting van de kerncentrale in
Dodewaard afkondigt,waarna dadelijk
met de afbouw begonnen moet worden.
Wij eisen voorts,dat alle gelden,
die bestemd zijn voor het onderzoek
naar energieproduktie worden besteed
aan mens-en milieuvriendelijke ener
gieopwekking.

Wordt aan deze eisen niet voldaan,
dan zal op 19 september,dus na de
derde dinsdag,een aktieweek worden
gestart. Over de invulling van de ak
tie zullen nog vele mensen moeten
meedenken. Nieuwe mensen en nieuwe
basisgroepen zijn altijd welkom.Op
19 juli is er weer een Landelijk
Overleg (inl.postbus 1357,6501 BJ,
Nijmegen),waar nader op de akties
zal worden ingegaan.
In het volgende LEK-bulletin zal
opnieuw aandacht geschonken worden
aan deze nieuwe Dodewaard-aktie,die
nog steeds hard nodig is,omdat de
centrales nog steeds niet dicht
zijn en als een zwaard van Damocles
het leven in ons land en in de ge
hele wereld blijven bedreigen.

Joost van Steenis
persgroep Dodewaard gaat Dicht

Kalkar wordt te duur
Het snelle kweekreaktorprojekt
in het duitse Kalkar wordt te
duur.
Toen de elektriciteitsbedrijven
van Nederland, België en de
west-duitse deelstaat Nord
rhein-Westfalen de eerste kontak
ten legden voor dit projekt, werd
gedacht aan 300 miljoen DM aan
kosten. Voor de dekking hiervan
werden de regeringen van Nederland,
België en West-Duitsland benaderd.
In 1973 toen het projekt echt van
start ging, werden de kosten ge
raamd op 1,7 miljard DM, in 1978
spraken officiele bronnen van 3,7
miljard DM en op 10 juni dit jaar
sprak minister van Aardenne in
een brief aan de tweede kamer van
4,7 miljard DM (prijzen van 1
januari 1981). Kritici en andere
onofficiele bronnen spreken al
van 5-6 miljard DM. Zowel voor
de landen als voor de elektri
citeitsbedrijven begint een on
mogelijke situatie te ontstaan.
In 1973 is afgesproken dat West
Duitsland voor 70% van de kosten
op zou draaien, Nederland en België
(incl. Luxemburg) elk voor 15%.
In elk land is verder een kosten
verdeling gemaakt tussen de staat
(92,19%) en het betreffende elek
triciteitsbedrijf (7,81%).
Drie elektriciteitsbedrijven, te
weten RWE in Nordrhein-Westfalen,
SEP in Nederland en Synatom in
België, hebben aandelen (70-15-15 )
in de Schneller Brüter-Kernkraft
werkgesellschaft (SBK), de eigen
lijke eigenaar. Tesamen betalen
zij dus 7,81% van het projekt,
de rest is subsidie van de drie
landen. Bedrijven in die drie lan
den vinden het projekt te duur
worden. Vorig jaar al liet België
weten in financiele problemen tê
komen. De belgische regering klopte
bij Nederland aan om te vragen of
die niet een deel van het belgische
aandeel kon overnemen. Nederland
weigerde, en samen trokken ze naar
West-Duitsland om te praten over
de gestegen kosten. Ook West
Duitsland begon te balen van de
kosten, en had al bij de RWE aan
geklopt met het verzoek een groter
deel van het west-duitse deel te

9



gaan betalen. Op 22 januari dit
jaar liet de RWE weten daar niet
aan te willen beginnen. Als
de elektriciteitsbedrijven meer
dan 7,81 van het totaa+ zouden
moeten gaan dragen, zou de Kalkar
stroom veel te duur worden.
België en Nederland hebben nu
besloten een plafond aan hun bij
dragen aan het Kalkarprojekt.
België stelt dat plafond op 15%
van 2,4 miljard DM. Nederland,
als van Aardenne zijn zin krijgt,
op 15% van 3,2 miljard DM.Of van
Aardenne zijn wil kan doordrukken
is echter niet zeker. Hoewel het
nederlandse plafond ver onder de
recente officiele kostenraming van
4,7 miljard DM ligt, ligt het ver
boven het bedrag waarvan de laatste
jaren werd uitgegaan, namelijk 2,4
miljard DM. De vaste kamerkommissie
voor kernenergie in de Tweede Kamer
heeft van Aardenne op 23 juni la
ten weten niet zomaar akkoord te
willen gaan met deze verhoging,
wat voor Nederland toch nog een
verhoging betekent van 120 miljoen
DM. Deze kwestie zal met het
nieuwe kabinet uitgevochten moe
ten worden. Overigens zal de posi
tie van België moeilijker worden
als van Aardenne z'n zin krijgt;
zij zullen ook naar het plafond
van 3,2 .miljard moeten.
Wie draait voor de rest op? De
Bondsrepubliek heeft (nog) geen
plafond gesteld, maar wil zeker
niet meer dan haar aandeel van
70% minus het RWE-aandeel gaan
bijdragen. SEP en Synatom zijn
gebonden aan de plafonds van hun
regeringen.
Het volgend beeld ontstaat dan:
Nederlands aandeel 15%
van 3,2 miljard -------- 0480 milj. DM
Belgisch aandeel 15%
van 2,4 of 3,2 miljard - 360-480
Duitse overheidsaandeel
(70%-O,7x7,81%) van
4,7 miljard ------------3000
normale RWE-aandeel
(0,7x7,81%) van
4,7 miljard ------------ 260

Totaal

Tekort

4100-4220 miljoen DM

600- 480

4700 miljoen DM

Dus als:
1. De west-duitse overheid en
de RWE zich niets aantrekken van
plafonds en
2 •• De west-duitse overheid even
min méér dan het te voren afgespro
ken percentage wil bijdragen,
3. De kosten niet verder stijgen
(wat onwaarschijnlijk is),
moet RWE opdraaien voor een tekort
van 600-480 miljoen DM. Met an
dere wooràen, een vergroting van
haar aandeel van 5,5% tot 15,5 of
18,3%. RWE kan dit alleen opbrengen
als haar elektriciteitsafnemers
een flinke prijsverhoging aksep
teren. Een andere mogelijkheid
wordt eveneens onderzocht door
de west-duitse regering en de
elektriciteitsbedrijven, namelijk
een speciale Kalkarheffing voor
heel de bondsrepubliek, geheven
door de gezamenlijke elektri
citeitsbedrijven. Hopelijk zal
die net zo succesvol worden
bestreden als in Nederland in
de jaren 1973-1975.
Het zal de lezer duidelijk zijn
dat door verzet in Nederland tegen
de extra bijdrage van 120 mil
joen DM en door te verwachten ver
dere kostenstijgingen van het
projekt de kans groter wordt dat
Kalkar gestopt wordt wegens geld
gebrek. Technologische waanzLn
wordt meestal grif betaald, maar
soms zijn er grenzen.

onderzoek
WEST-DUITSE REGERING FINANCIERT
ONDERZOEK NAAR VEILIGHEID KALKAR

Eind 1978 werd door de West
Duitse Bondsdag een kommissie
ingesteld, bestaande uit 7 bonds
dagleden, 7 deskundigen en 1 lid
van de duitse vakbonden. Opdracht
van deze "enquete-kommissie" was
te onderzoeken of snelle kweek
reaktoren noodzakelijk zijn voor
de toekomstige energievoorziening
in West-Duitslan~en of de bezwa
ren die van vele kanten op het
projekt in Kalkar geuit werden,
belangrijk genoeg waren.
In juli 1980 kwam deze kommissie
met een voorlopig verslag. Er
werden vier mogelijke energie
scenario's uitgestippeld, één
met kernenergie en kweekreaktoren,
één zonder kernenergie maar met
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een grote inzet van steenkool,
~~n met kernenergie zonder kweek
reaktoren en tenslotte ~én met de
nadruk op stromingsbronnen. Er
werd geen duidelijke keus gemaakt,
de kommissie was verdeeld.
Met betrekking tot Kalkar werden
vier onderzoeken bepleit. De
Bondsregering nam in december deze
aanbevelingen over. Er zouden een
viertal werkgroepen worden ingesteld,
bestaande uit (mensen van) offi
ciele onderzoeksinstellingen. Ook
tegenstanders van Kalkar konden
meedoen, maar op eigen kosten.
Tegen deze diskriminatie kwam veel
verzet, ook binnen de Bondsdag.
Begin juni werd bekend dat ook
voor werkgroepen van kritische
wetenschappers geld komt, ove-
rigens nadat een door hen inge
diend plan en begroting door de
Bondsregering is goedgekeurd.
De vier onderzoeken zijn de volgende:

a.De grootte van een vermogensex
kursie die maximaal kan voorkomen.
Dit is in het Kalkarproces een
belangrijk onderwerp. De bouwers
beweren dat bij het wegvallen van
de koeling en de daaropvolgende
versnelling van het kernsplijtings
proces een maximale energie uit
barsting van 20 MWs kan ontstaan.
enkele jaren geleden hielden zij
het nog op 100 MWs. De regering
van de deelstaat Nordrhein
Westfalen eist een reaktorvat
wat bestand is tegen een ver
mogensexkursie van 370 MWs.
De berekeningen van kweek
reaktordeskundige prof. Webb
uit de VS tonen echter aan dat het
mogelijk is dat een vermogensex
kursie van tienduizenden MWs ont
staat. Een goed onderzoek van kri
tische wetenschappers kan dit ar
gument in het Kalkarproces ver
sterken.

b~ De betrouwbaarheid van aller
hande deelsystemen, zoals de core
catchers (opvangmechanisme bij evt.
wegzakken van de reaktorkern, de
konstruktie is erop gebouwd de
kern in stukjes te verdelen en
daarmee de kettingreakties te ver
minderen), afschakelsystemen, de
gasafscheider onder de kern enz.

c. Een studie naar de vergelijk
baarheid van de risiko's van een
snelle kweekreaktor van 300 MW
(Kalkar) en een 1200MW "gewone"
kerncentrale (Biblis). Dit vanuit
het idee dat "het duitse volk"
risiko's verbonden met zo'n gewone
kerncentrale geaksepteerd heeft,
maar niet meer dan dat. Mocht Kalkar
echt gevaarlijker zijn, dan moet
over de aanvaardbaarheid opnieuw
gesproken worden.

d. De gevolgen van een groot ongeval
met Kalkar. Er zijn in West-Duits
land al enkele wetenschappers en
instituten bezig met de voorberei
ding van de 4 "alternatieve" on
derzoeken. Ook in Nederland wordt
steun gezocht. Dat wordt door de
werkgroep Kalkarproces gekoördineerd.
Dit is een werkgroep van het lan
delijk Energie Komitee.
Koördinator is: Hans Dupr~,

Vierlingweg 3,
4411 SN Rilland.
Tel: 01640-3539.

anti-atoomdorp
In het weekend van 1,2,3 mei
werd het vriendschapshuis vlak
bij de snelle kweekreaktor bij
Kalkar opnieuw in gebruik genomen.
Het vriendschapshuis dient als al
ternatief informatiecentrum en
ontmoetingsplaats van kernenergie
tegenstanders.
Tijdens ditzelfde weekend werd
besloten tot de bouw van een
anti-atoomdorp op het land waarop
ook het vriendschapshuis staat en
dat eigendom is van boer Maas.
Dit anti-atoomdorp zal een voort
durend protest zijn tegen de snelle
kweekreaktor. Er zal in dit dorp,
waar kernenergietegenstanders in
zelf gebouwde huizen gaan leven,
gewerkt worden aan de toepassing
van alternatieve energie, aan de
bouw van een windmolen wordt al
gewerkt.
Vanaf 25 juli zal met de bouw van
het anti-atoomdorp begonnen worden.
Op die datum begint daar tevens
een "stop Kalkar"-festival met
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vele nederlandse en duitse muziek
en theatergroepen.
De duitse overheid is enorm bang
voor de bouw van het anti-atoomdorp.
Nadat tot de bouw van het dorp be
sloten was, eiste de overheid van
boer Maas het vriendschapsnuis
weer in de oude staat,als melkstal,
terug te brengen, het informatie
materiaal en de stoelen moesten
eruit. Als boer Maas weigert dit
te doen zal een dwangsom van 10.00 DM
op hem verhaald worden. De politie
heeft inmiddels een poging onder
nomen het vriendschapshuis te ver
zegelen. Door tussenkomst van de
advocaat kon dit verhinderd worden.
Misschien wordt het heel erg moei
lijk om het vriendschapshuis te
sluiten omdat het land waarop dit
huis staat per vierkante meter
verpacht is aan anti-energie
aktivisten en de duitse overheid
dan iedere pachter op zou moeten
sporen om iets tegen het vriend
schapshuis te kunnen beginnen.
Voor het "stop Kalkar"-Fest
worden buttons verkocht voor f5,
per stuk die tevens als toegangs
bewijs dienen, deze zijn te be~

stellen door f5,- + 10,55 ver
zendkosten over te maken op giro
4233953 t.n.v. stop Kalkargroep
Nijmegen. Ook giften zijn hier
van harte welkom.
Grotere hoeveelheden buttons zijn
te bestellen bij postbus 1357
Nijmegen. Tel: 086-220960 (alleen
woensdagmiddag tussen 2 en 5 uur).
Oók affiches kunnen hier besteld
worden.

Almelo
WIE BENIN IT ZAT,UCN MOET PLAT

Gevraagd werd m1) een voorlopige
indruk te geven van de Almelo 
aktie tegen UCN,17-20 juni jl.
Deze reaktie is geheel persoon
lijk,niet namens de persgroep
waar ik inzat,en voorlopig. Pas
aanstaande zondag,5 juli is er
een landelijke evaluatie.In het
volgende LEK-bulletin meer daar
over.

OPZET VAN DE AKTIE
Sinds 1978 hebben,behalve de BAN,
maar weinig mensen aktie gevoerd
tegen UCN.Na Dodewaard,okt.1980,
hebben basisgroepen uit Noord
Oostnederland een blokkade-aktie
gevoerd tegen de UC in dec.1980.
Daar waren + 250 mensen bij be
trokken en Tt duurde maar kort 
39 arrestanten, veel politie & ME
Het plan voor deze juni-blokkade
is tijdens winter/voorjaar ont
staan tijdens het Dodewaard Gaat
Dicht overleg.De meerderheid van
de groepen had voorkeur voor UCN
akties.Er is veel gepraat,maar
aan konkrete organisatie gebeurde
er niet veel.Gesproken werd o.a.
over het verbreden van de aktie,
het betrekken van vredesbeweging,
milieugroepen,derde wereldgroepen
e.d. bij de aktie,maar in de prak
tijk werd er voornamelijk in de
basisgroepen bekendheid aan gege
ven.In vele plaatsen was er gebrek
aan goed overleg & kommunikatie
binnen de groepen.De aktie is ten
slotte door grote inzet van een
kleine groep mensen voorbereid.

AKTIE VERLOOP
Van LEK-bulletin lezers kun je
verwachten dat ze het aktiever
loop gevolgd hebben. Daar kan ik
dus kort over zijn.
Donderdagochtend vertrokken er
+ 700 mensen naar de hekken. Een
kleinere opkomst dus dan verwacht.
De 3000 mensen waarop gehoopt werd
kwamen niet voor zaterdag,waar
door êên van de aktiedoelen, nl.
een effektieve blokkade,niet ge
haald werd. Zaterdag viel de deel
name aan dedemons,tratieerg mee,
+ 6000 menSen.
Gevreesd mag worden dat bij gro
tere opkomst het politieoptreden
nog harder was geweest.Nu al werd
vrijdagmorgen op verzoek van de
UCN-direktie (s Wiegel ?) hard
handig een hek ontruimd, tegen alle
"afspraken" in.Anders zou namelijk
het personeel gefrustreerd raken
door het wachten.
Achteraf maakte de ME-kommandant
zIn exkuses voor het hardere op
treden.

Joop Boer,persgroep UCN/Almelo
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