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MOL Poene 
Op initiatief van de Verenigde 
Aktiegroepen voor Kern Stop(VAKS) 
en de Gezamenlijke Energiekomitees 
Zuid-Nederland (GEK-zn), wordt op 
25 oktober a.s. een grootse anti
atoommanifestatie georganiseerd 
te Mol. Dit gebeurt in samenwer
king met een groot aantal orga
nisaties zowel in België als in 
Nederland. Het thema van de dag 
is gericht tegen de kernenergie

aktiviteiten in de Kempen. Het 
inrichten van de manifestatie 
kost (veel) geld. De organisatie 
van "Doel-bewust Stoppen" op 2 
juni vorig jaar heeft bijna 
f 50.000,- gekost. Vanzelfspre
kend stellen de initiatiefnemeEs 
Vaks en Gek zich garant voor de 
financiering van deze Mol-mani
festatie. 

-· ~ 

De financiële risiko's zijn 
zeer groot en kunnen moeilijk door 
de initiatiefnemers alleen gedra
gen worden. Daarom willen wij dit 
risiko spreiden over een groot aan
tal personen en organisaties. Bo
vendien stelt zich het probleem 
van de voorfinanciering. De onkos
ten moeten reeds in het begin van 
de aktie worden gemaakt, terwijl 
de inkomsten slechts op het einde 
van de aktie binnenstromen. 
om aan de hierboven gestelde pro
blemen het hoofd te kunnen bieden, 
hebben wij een systeem van garan
tiebedragen uitgewerkt. Het doel 
van dit systeem is dus tweeledig: 
enerzijds verzamelen van een begin
som om de voorfinanciering moge
lijk te maken en anderzijds het 
spreiden van de financiële risiko's. 

Wat is een garantiebedrag? 
U leent ons een bepaald bedrag 
in ruil hiervoor krijgt u van 
ons een bewijs.Dit bedrag wordt 
na afloop van de manifestatie 
volledig terugbetaald,indien 
de aktie zelfbedruipend was. 
Liggen de inkomsten echter la
ger dan de uitgaven dan wordt 
slechts een gedeelte van uw 
lening terugbetaald,alna~
gelang de grootte van het te
kort,bv 80 of 90%.Als organi
satoren zullen wij uiteraard 
al het mogelijke doen om de 
aktiedag finahcieel rond te 
krijgen. 

' . 
' ' ' 

l I ,i I • I J. I _I 

· · ' E~Jl~oeHÊMie ' • / / , .: 
I ' ' .I .J ,· • ; 

· , BJ;.I.jFT DI~ )" , . , 
1 I I l I l I l J ~ ... J, ... i f 

l I ! •I I f 

i f t 1 

' ' 

Daartoe wordt na af
loop van de manifestatie een 
grootse benefietavond georga
niseerd te mol.De aktie "Doel 
bewust Stoppen" hebben we zon
der verlies kunnen afsluiten, 
zodat we toen alle garantie
bedragen volledig hebben kun
nen terugbetalen.Een grotere 
garantie kunnen we u niet ge
ven.We rekenen stellig op uw 
steun.u helpt hiermee de Mol 
manifestatie tot een succes 
maken.Giften zijn natuurlijk 
eveneens welkem.Met dank voor 
uw daadwerkelijke steun. 

ENERGE KRANT 



Indien je een garantiebedrag 
wenst te storten,gelieve dan 
beide onder~taande formulie
ren in te vullen en terug·te 
zenden naar: GEK ZN 
bergstraat 10 
5611 jz Eindhoven 
Na ontvangst van het garantie
bedrag wordt het tweede for
mulier door ons ondertekent 
aan u teruqgezonden.Indien u 
een gift wenst te storten,ge
lieve dëtn enkel het eerste for
mulier in te vullen en terug te 
zenden aan bovenstaand adres. 
Garantiebeö~agen en giften moe
ten gestort worden op het giro
nummer 2744396 onder vermel-
ding van Atoom Mol,Lange Nieuw
straat 200,Tilburq onder ver
melding van garantie óf gift. -------·--------------------_____ ._. _____ -------... _______________________ _ 

VERKLARING TOT HET BE'{ALEN '{AN EEN ,GA..!?ANTIEBEDRAG/GIFT( 1) 

Ondergetekende, naam: 

adres: giro(2)! 

Stort een garantiebedrag/gift ( 1), ten bedrage van f ........ • •••• 
op gironummmer 2744396, "Atoom Mol", Lange Nieuwstraat 200 Ti.lb urg 
ter·onderstetining van de Mol-manifestatie. 

datum: Handtekening, 

---------~-~~~--~--~----~~-.. -~------~~-~----------~---------·--·-··-··-·--·--1 
VERKLARING TOT HET TERUGBETALEN VAN EEN GARANTIEBEDRAG 

Ondergetekende, penningmeester van het GEK.ZN., verbindt zich tot het 
terugbetalen van een garantiebedrag ten bedrage vani ••••••••••••• 
aan: 

naam: 

adres: 

door storting op rekeningnummer: •••••••••••••••••••••••.••• • ••••• (2) 
~f een ~ercent~e v~ dit bedrag, afhankelljk van de inkomsten van·de 
Mol~man~festat1e. Dit bedrag zal v66r 1 december 1980 wor.den terug
betaald. 

datum: Handtekening, _( 3) 

----~-----~-----·~------~-------~--~~------~-~------~-----~---------~' 
(1) door halen wat_niet van toepassing is 
(2) uw eigen rekening numm~r_invullen a.u.b, 
(3) Zäl door ons worden- ondertekend na -ontvangst van het bedrag. 



DE ANTI-

ANTIKERN 
NERGIE BEWEGING 

Het kon niet uit~ijven! Na de opkomst 
van een brede massale beweging tegen 
kernenergie, is het tijdstip aangebro
ken voor een tegenbeweging. Twee voorbeel
den geven aan met welke middelen deze 
nieuwe (?) beweging zich manifesteerd. 

De anti-kernenergiebeweging krijgt kon
kurrentie van de pro-kernklup. Op zich 
is dit geen wereldschokkend gegeven, aan
gezien de hemelse voorstellingen van het 
gebruik ervan reeds vanaf de jaren 50 als 
9esneden koek worden voorgeschoteld in 
media, infdrmatiefolders van energiebe
drijven en zelfs natuurkundeboeken in 
het onderwijs. De jaren '70 hebben een 
nieuwe kijk opgeleverd: De AKB dreigt 
het positieve beeld van de vreedzame toe
passing van kernenergie om te keren in 
een negatieve visie bij de bevolking, 
waarmee het definitieve genadeschot lijkt 
te klinken voor de atoomlobby. Het is 
niet onbegrijpelijk dat deze lobby een 
tegenkampagne lanceert om nog iets te 
redden. Vanuit het verleden zijn we be
kend met de huichelachtige en slinkse 
methodes om kernenergie aanvaardbaar te 
krijgen bij het volk •••••• en blijkbaar 
zijn dergelijke praktijken nog steeds 
van toepassing. 
Twee schoolvoorbeelden mogen dit verdui
delijken: 

KEMA-personeel 

Tijdens een VARA-uitzending kwam een 
medewerker van de NV KEMA (o.a. bekend 
van het achteloos dumpen van radioak
tief afval op haar terrein, waar twee 
jongeren de dupe van werden) aan het 
woord. Hij maakte min of meer de start 
bekend van een pro-kernenergie kampanje. 
Dit aangezien het KEMA-personeel onge
rust begint te worden. Niet vanwege 

de gevaren van het werk aldaar , maar 
vanwege de mogelijke gevolgen van het 
negatieve atoombeeld in dit land, dat 
uiteindelijk tot opheffing van de 
halve KEMA zou kunnen leiden. De ar
beidsplaats van de huidige werknemers 
is in gevaar. 
De aktie bestaat uit het uitgeven van 
een stikker, met de fraaie tekst: 
JA kernenergie. OPvallend en daar
door des te verwerpelijker, is het 
feit dat er gebruik gemaakt wordt van 
het "zonnetje", het öngekroonde sym
bool van de AKB. 
Tijdens de uitzending werd aan de 
betreffende medewerker gevraagd of 
deze aktie wordt geleid door de NV 
KEMA. Het antwoord was ontkennend •••• 
Toch mogen wij er gerust van uitgaan, 
dat de KEMA-bestuurders volledig ach
ter dit initiatief zullen staan. Bet 
is overigens niet bewezen, dat de 
KEMA zelf financiële steun verleent 
aan de initiatiefnemers. Bet zou ons 
echter niet verbazen als dit wel het 
geval zou zijn. 

f<RAN.T 



Energie Inform.a.tie 

Onder de naam Stichting Energie Infor
matie presenteert zich een groep men
sen die "objektieve" informatie ver
strekken over de verschillende ener
giebxonnen en over de rol, die kern
energie hierbij kan spelen in de toe
komstige energievoorziening. De stich
ting financiert haar werk uit vrij
willige bijdragen van partikulieren. 
Deze stichting was aanwezig op de E
nergiebesparingsbeurs in Breda, af
gelopen juni. Daar informeerde zij 
in een kraam met professionele appa
ratuur de bezoekers. De mensen van 
de anti-kernenergiebeweqing, tegen
over de stichting, hadden niet veel 
goede woorden over voor het objektie
va gehalte van de informatie, die ge
boden werd. Regelrechte pleidooien 
voor kernenergie, ontkenning van geva
ren (er ontstaat maar een heel klein 
beetje afval) en andere uitspraken 
maakten een eind aan de twijfel over 
objektiviteit ••••• 
Het meest rare werd onlangs ontdekt. 
Op de lijst van beursdeelnemers staat 
het volgende adres en telefoonnummer 
van de stichting energie informatie 

laan van n.oost indië 129 
2509 AE DEN HAAG 
070-814821. 

Op zich nLet verbazend natuurlijk. 
Maar het is toch wel godsqeklaagd, dat 
dit adres toebehoort aan BV NERATOOM. 
(oftewel ingenieursburo voor energie
techniek). 
In een advertentie in Intermediair van 
8.8.80 worden sollicitanten voor de 
funktie Ingenieur opgeroepen te schrij
ven naar BV Naratoom 

postbus 93244 
2509 AE DEN HAAG. 

Vervolgens staat er: nadere inlichtin
gen kunt U inwinnen bij Ir. Ernst, 
telefoon 070-814821. 

Neratoom is de nederlandse vertegen
woordiger (en belanghebber) bij de snel
le kweekreaktor van Kalkar. Neratoom 
is de bundeling van de atoom-belangen 
van Philips, comprimo, VMF-Stork en Rijn
Schelde Verolme. Neràtoom is de expo
nent van de nederlandse atoomlobby. 
Het is een onfrisse zaak, dat deze in
dustriële klup valse mantelorganisaties 
('objektieve informatieverspreiding') 
in het leven roept om haar eigen belangen 
te verdedigen. 

Naast onze woede over het bestaan van 
dit soort praktijken, mogen we ook wel 
glimlachen. Blijkbaar zijn KEMA en Ne
ratoom behoorlijk in paniek geraakt 
over de anti-atoomstemming in ons land. 
Maar tegelijkertijd moeten we deze za
ken tijdig in de gaten zien te krijgen. 
Misschien zwermen er op dit moment 
nog meer dekmantels rond, die op de 
keper beschouwd slechts ·het belang van 
de kernindustrie dienen. 

Ma.teria.a.l 

Ten behoeve van de aktie "Kemp
ische Klei Atoomvrij"is weer 
het nodige aktiemateriaal aan 
gemaakt.Enerzijds is dit ter fi
nanciele ondersteuning van de 
aktie,anderzijds is het ook be
doeld om meer publiciteit aande 
aktie te geven.Daarom zijn de 
kosten zo laag mogelijk gehou
den.Voor bestellingen kunt u 
kontakt opnemen met het mol
secretariaat.Aanwezig: 
affisches A4 ------

A2 ------
~uttons Kempische Klei i,-
Stikkers Kempische Klei 1,-
Vel stikkers 18 st. 2 cm 

Kempische Klei 2,
Eurochemic dicht 2,-

Manifesten ------
Aktiebrochure 0,50 
Achtergrondbrochure 2,50 
Opwerking Splijtstof 2,-

Bij grotere afname is er kort-
ing mogelijk •••••••••••••••••• 



SA I I. 
voor 

Ook in IJmuiden geweest, bij de 
sluizen om te zien hoe ze geschut 
werden,onder de rook van·de hoog
ov~ns?Of misschien zelfs bij he~ 
IJ zelf om ook nog een l:oel rot
zooi te zien drijven?Aan de ka
naalkant?om ze voorbij te zien 
varen,met stromen auto's achter 
je,stapvoets rijdend omdat ze, 
ze lang-in het oog willen houden. 

sail '80,parade paardje van Am
sterdam omringd mèt een voetbal 
toernooi,extra rondvaarten en 
heel veel verkeersopstoppingen 
van~nergievretende auto's. 

Dit alles om oude zeilboten te 
zien,omdat ze zo mooi zouden zijn 
soms z·elfs uit nostalgie; "jammer 
dat,dat toch aliemaal voorbij is~ 

Maar dat is niet waar.stijgende 
brandstofprijzen waren in de scheep
vaart aanleiding om de mogelijk
heden van herinvoering van zeil
schepen voor het vrachtvervoer te 

' onderzoeken. 

Zeilen is niet meer alleen 
maar een sport.Grote .zeilschepen 
zijn niet altijd meer opleidings
schip voor de marine~Als je oo-it nog 
eens een groot zeilschip ziet kan 
het zijn dàt het een nuttiger doel 
dient dan tentoongesteld te worden. 

Een oud ambacht wordt hiermee niet 
hersteld .De 'mooie" aanblik van jong
ens die op een fluitsignaal het want 
in vliegen zal er verdwenen zijn. 
Niemand zal er over een smal koord 
langs de -ra •. s bewegend de zeilen 
hoeven in te nemen.Niemend zal er naar 
beneden hoeven-te flikker~.Bovendien 
zijn de schepen lelijk. 
Ze zijn uitgerust met ~owel een moter 
als grote zeilen die automaties op 
afstand te bedienen zijn. 
Een computer regelt bij een gegeven 
koers,snelheid,windrichtinq e.d,de 
meest brandstofbespa~ende manier voor 
het gebruik van zeilen en moter.Op 
deze wijze kan tot 50% aan energie 
bespaard worden. 

Zeilen zonder charme maar wel bespa~ 
rend. 

I. 
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het Dyna-schip, een duits ontwerp 
voor een komputer gestuurd zeil
schip van 17.000 ton. 

ATOOM kultuul' 
Het programma van het kultureel sen
trum in Tilburg zal in de periode van 
15 oktober tl:>t 16 november in het te
ken van de brede maatschappelijke dis
kussie staan.Ter ondersteuning vah 
het programma wordt de mdewerking van 
Studio 38,een kunstenaars kollektief, 
verleend. 

Dit kollektief heeft in het verle
den zeefdrukken foto's een diaserie 
e.d. gemaakt waarin zij duidelijk 
blijk proberen te geven van hun aver
sie tegen kernenergie 

Van dit materiaal worden een tentoon
stelling en een diaprojekt gemaakt.Ook 
heeft de groep een mixed-medium pro
jekt opgezet waarin verschillende kunst 
kunstvormen met elkaar. gecombineerd 
worden,muziek van Willem KUhne,theater 
en dia's gemaakt tijdens anti-kern
energie demonstraties. 
De film-club van het kultureel centrum 
zal in deze periode films over kern
enerqie pr.ogrammeren. 
Het Programma zal er als volgt uitzien: 

Vrij.dag 17 en zaterdag 18 ok
tober net mixed medium projekt: 
"Het'Licht11 • 
Vrijdag 24 oktober 20.30 uur de 
film: 11Liever vandaag aktief dan 
mo~gen r.adio-akt~ef". 
Woensdag 29 oktober 2.0 .• 30 uur de 
film:"Paul -Jacobs en de atoom
maffia11 en 11Meer kerncentrales". 
Gedurende de gehele periode is 
het projekt "Kernenergie,ja of 
ja? 11 te zien. 



GORLES EN 
wil Doorleven 

Voor de atoomaktiviteiten van Gorleben 
gaat de vergelijking met Mol heel ver 
op. Gorleben is een klein plaatsje aan 
de OOst-Duitse grens in de Duitse deel
staat Neder Saksen. In 1977 werd bekend 
dat deze plaats uitverkozen is als ves
tigingsplaats voor een Duitse opwerkings
fabriek.Bovendien zouden de zoutkoepels 
stortplaats voor het radio-aktief afval 
worden. Ondanks felle protesten van bo~
ren, plaatselijke bevolking en studenten 
bleef de Bundesregering bij haar besluit. 
Onder druk van de aanhoudende protesten 
kondigde minister president Albrecht af
gelopen jaar aan voorlopig af te zien van 
de bouw van de opwerkingsfabrieko In sep
tember '79 vinden echter wel de eerste 
diepteboringen voor de opslag plaats. In 
januari van dit jaar is de tweede boor
plaats in gebruik genomen. Op 3 mei werd 
de derde diepteboorplaats 1004 door atoom
tegenstanders in een vreedzame aktie bezet. 
5000 Mensen richten daar de republiek Frei
es Wendland op. En vier-en-een-halve week 
zou die stand houden. Daarmee werd Gorleben 
het middelpunt van de anti-kernenergie-be
weging. ondanks onderlinge tegenstellingen 
en het verschil in aktie-opvattingen hield 
dit verbond tot 4 juni stand. 33 Dagen had
den duizendenatoomtegenstanders zich in
gezet om op de kale zandvlakte van boor
plaats 1004 bij Gorleben meer dan 100 
hutten te bouwen. Gedurende die tijd toon
den zij dat hun strijd niet alleen tegen 
de atoomenergie en de atoomstaat is, maar 

ook vó6r een andere manier van leven. 
leehts een paar uur was ervoor nodig om 
met reusachtige bulldozers alles weer 
met de grond gelijk temaken. 
De "Bundesgrenzschutz" - waarvoor al 
sinds '68 bij de afkondiging van de 
noodtoestandswet die buitenparlemen
taire groepen als potentille terror
isten bestempeld,is gewaarschuwd- toon
den met de politie hun schrikbarende 
militarisering. Van waterkanonnen, pant
serwagens, kavalarie en honden tot gro
te helikopters - alles werd aangevoerd, 
om de 2000 mensen, die in het dorp de 
ontruiming op een geweldloze manier 
wilden tegenhouden, duidelijk te maken 
wie de baas is. Wie een dorp kan plat
walsen; wie gewelddadig kan zijn, zon
der zich over het geweldevraagstuk te 
hoeven beraden. De bezetters, die van 
het begin rekening moesten houden met 
de ontruiming van hun dorp, hadden het 
zich niet gemakkelijk gemaakt. De hele 
tijd hadden ze erover gediskussierd, 
hoe het verzet tegen de ontruiming ge
boden zou worden. De initiatiefnemers 
van de bezetting, hadden zich vanaf 
het begin op het standpunt van geweld
loosheid gezet. Groepen die zich hier 
niet bij konden aansluiten, deden niet 
mee aan de bezetting of verlieten ge
frustreerd de vrije republiek. Slotsom 
was gezamenlijk WENDLAND op een geweld
loze manier tegen de overmachtige vij
and te verdedigen. Een deel van de dor
pelingen omdat zij principieel, moreel 
en politiek geweldloze weerbaarheid als 
sterkste taktiek beschouwdeno Een ander 
deel meer door de overweging dat er te-



ol.e ~lt serie.,.,. clu -:ne~o~~· .. *·lichtefi; geen gitaarmuziek maar alles 
• ~ doordringend geruis van boormachines; 

~~~ ~ waar toen levendige diskussies en ge-
~~ sprekken plaats vonden klinken nu nog 
~ ~ strenge bevelen, die als door robots 

,f. - opgevolgd worden. 
~ Zqu het dan toch zo zijn, als op een van 

de. torens op een affiche te lezen stond: 
"Dorp en hutten kunnen jullie vernieti
gen, maar niet de kracht die we hiermee 

n kregen"? Zal eens, zoals een bezetter 

gen de geweldige overmacht geen andere 
mogelijkheid was. De bezetters hielden 
zich aan deze taktiek, ondanks alle 
angst en woede tegen het gewelddadige 
optreden van de politie. Agenten moeten 
er een sadistisch genoegen in gehad heb
ben, om bij de bezetters blauwe plekken, 
snij- en schaafwonden, kneuzingen en 
uitgetrokken haren als herinnering ach
ter te laten. Twee bezetters moesten na 
de ontruiming ins het ziekenhuis worden 
opgenomen. Een - met een schedelbreuk -
had kort tevoren aan de oprukkende po
litie wijn en chocolade aangeboden. 
Zelfs de kranten, die zich meestal voor 
atoomenergie uitspreken, was dit en ver
gelijkbare voorvallen in het verkeerde 
keelsgat geschoten. Zij staken hun sym
pathie voor de Wendlanders niet ond~ 
stoelen of banken, wat vooral kwam door 
de van tevoren aangekondigde geweldloze 
strategie. "Abemzeitung München", een 
aardskonservatief blad eiste zelfs dat 
de knuppelende agenten een disèiplinai
re straf zouden krijgen. 
Maar wat is er over gebleven van 33 da
gen Freie Republik Wendland? De plaats 
waar fantastiesè hutten stonden is met 
de grond gelijk gemaakten·met een dikke 
koude betonnen muur afgeschermd. In 
plaats van kaarslicht staan er nu spot-

tijdens de ontruiming zei, voor §ên 
vernietigd dorp tien nieuwe verrijzen? 
Zal de utopie van een vrije ekologische 
radendemokratie, die hier voor het eerst 
sinds de industrialisatie werkelijkheid 
werd, ook uit de toekomstiges strijd te
gen de bestaande verhoudingen een strijd 
voor een andere toekomst ontstaan? 
WOrdt nu met alle kracht decentrale 
fantasierijke akties georganiseerd, 
of zullen er door atoomtegenstanders 
massale demonstraties in Gorleben ge
organiseerd worden? 
De ontruiming van Freies Wendland 
roept de vraag op, of atoomtegenstand
ers die niet pricipieel geweldloos zijn 
harder aangepakt en verdacht gemaakt 
zullen worden. Vraag blijft of en 
wie bij het verzet van Wendlang het 
verder gebracht zou hebben? 
Zo zei een vrouw:"Mijn buren zeiden 
me dat ze zich geschaamd hebben toen 
de aktie plaats vond. Ze hadden het 
verloop van de ontruiming op de radio 
gevolgd en waren vol bewondering voor 
de mensen die hun kop voor ons uit
staken. Een volgende keer zouden zij 
er ook bij zijn!" 
Tijdens de ontruiming van Wendland 
werden overal in de bondsrepubliek 
solidariteitsakties georganiseerd. 
In meer dan 80 plaatsen werden kerken, 
gemeentehuizen en openbare gebouwen 
bezet. Op verschillende plaatsen werd 
het verkeer lamgelegd, demonstraties 
gehouden, boorplatforms opgezet en 
bomen geplant. 
Republiek Freies Wendland is platge 
walst, maar de antikernenergiestrijd 
weet zich verzekerd van een grotere 
steun van de bevolking. 

(De gegevens van dit artik~l zijn 
ontleend aan 1Die Tageszeitung 
Gorleben•, uitg. Frankfurt GMBH, 
Hamburgerallee 45, Frankfurt) 



Doclewa,a. rel 
Sinds het begin van de :1 aren zeventig 
zijn er tal van akties gevoerd tegen de 
atoom-industrie. In het begin bracht 
dit de elektriciteitsproducenten in 
een lastig parket. Plannen voor de uit
bouw van de atoomenergie van 3 tot 
zelfs 20 centrales werden onder druk 
van een groeiend protest in de ijskast 
gezet. Slechts in internationaal ver
band kon de Nederlandse Atoom Race 
voortgezet worden (UCN-Almelo en de 
snelle kweekraaktoren in Kalkar en 
Malville). Echter met het verstrijken 
van die jaren zeventig, het groeiende 
verzet en de tegenslagen in Harrisburg 
en La Hague werden de atoomplannen toch 
weer opgepakt. De regering van Aqt 
voert daarvoor een Brede Maatschappe
lijke diskussie over atoomenergie op. 
Die diskussie is in het keurslijf van 
drie rapporten geperst. En zo moeten 
de 'emotionele'bezwaren en de onrust 
tegen de atoomenergie verdwijnen. Het 
uiteindelijke beleid dat hier achter 
schuilgaat wijst op de bouw van drie 
nieuwe atoomcentrales die vóór 1990 
moeten draaien. 
Toch zit het die overheid en elektri
citeitsboeren niet lekker. Een nieuwe 
vlam is in de strijd tegen de atoom~ 
energie gestoken.De direkte aktie. 
De grootste zorg voor de atoomlob~ 
werd door het Tentenkamp op 24 en 25 
mei j 1 bij Doodewaard toegebracht. De 
konklusie van dit kamp betekent nog 
meer roet in hun eten. Na lange ge
sprekken en diskussies werd besloten 
de overheid een ultimatum tot 1 okto
ber te geven om de atoomcentrale van 
Doodewaard te sluiten. zoniet, dan 
-wordt er over gegaan tot een open
bare terreinbezetting van de Doode
waardcent.rale. 
Na het kamp vormden deelnemers en 
sympathisanten plaatselijke en regio
nale groepen om de aktie voor te· be
reiden en te ondersteunen. Zo'n klei
ne zestig over het hele land verspr$id. 
Deze basisgroepen moeten de bevolking 
over de aktie informeren. Belangrijk
ste argumenten die voor het ultimatum 
en ·de bezetting aangevoerd worden zijn: 
- de permanente bedreiging die van 
atoomenergie uitgaat voor mens, milieu 
en demokratiese samenleving 

- de andemokratiese macht, die de wil 
van de atoomlobby en de regering in 
d~den omzet 
- het negeren door de overheid van al
le protest en verzet van de bevolking 
- het verloren vertrouwen in het parle
ment dat ook aan deze protesten is voor
bij gegaan. 
(Voor een uitgebreidere argumentatie 
wordt verwezen naar de ach~ergrondbro
chure,poQdewaard gaat dicht) 

Gedurende de 1 oop van het ultimatum he·b
ben de basisgroepen de tijd om op een 
zeer intensieve manier een BMD te voeren. 
Iets waar eigenlijk al jaren door ener
giekomitees en stroomgroepen aan ge
werkt wordt. Deze gesprekken met buiten
staanders zijn noodzakelijk om de be
zwaren tegen de atoomenergie nog eens 
duidelijk te laten horen. In die ge
sprekken zal duidelijk worden dat het 
verzet tegen de atoomenergie een ge
rechtvaardigde zaak is. Door meer men
sen bij de aktie te betrekken zal de 
aktie niet bestempeld kunnen worden als 
iets van enkele raddraaiers.Voor de aktie 
gevoerd gaat worden zal het iedereen dui
delijk moeten zijn waar het omgaat. Met 
de openbare terreinbezetting als stok . 
achter de deur w::>rdt aan de overheid nog- : 
maals gevraagd tot bezinning te komen. 
De sluiting van Doodewaard is niet zo
maar een wens, maar een noodzaak. De 
problemen rond de opslag van het afval 
nemen alleen nog toe met het openhouden 
van de centrale. 

om aan te tonen dat het menens is met .de 
aktie is door de Doodewaard-gaat-dicht
groepen besloten om op 27 september een 
landeUjke aktiedag te organiseren. OVer- ! 
al in het land zullen prikakties georga- I 
nieseerd worden om het ultimatum kracht i 
bij te zetten. Als dit toch genegeerd j 
wordt zal op korte termijn bsloten worden ; 
tot een openbare terreinbezetting of een 

1 
blokkade van de centrale. Hiervoor wordt 
de sympathie van de bevolking wel als een , 
noodzakelijke vereiste gesteld. De be- I 
sluitvorming over de aktie vindt plaats 
op de landelijke overlegvergadering van 
de basisgroepen. Daaruit gevormde werk
groepjes bereiden de verschillende taken 
voor om direkt na het verstrijken van het . 
ul.timatum te kunnen handelen. Zo is er ~ 
een groepje dat de diskussie over atoom
energie binnen het politieapparaat pro
beert aan te zwengelen. Door een stelling 
name van de politie kan voorkomen worden 



dat zij ingezet worden tegen de akties. 
Hier staat de solidariteit van de korpsen 
in Drente en Groning.en bij de demonstratie 

.

1

. in Gasselte "79 als voorbeeld. Met de staf 
van de politie is kontakt o~ge~omen voor 
een overleg over de wijze van optr~den bij 
de aktie. Hier was ec'hter van die kant geen 
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belangstelling voor. Het openbare 
karakter van de aktie komt tot 
uiting dooor de veelvuldige pers
verklaringen. Zoals de persgroep 
van de aktie zelf schrijft: 
Wij hoeven en wil],.en niet, zoals 
de atoomlobby doet, rond onze 
aktiviteiten rookgordijnen vol 
geheimzinnigheid op te trekken. 

Ondanks deze openheid, wordt de 
aktie door de pers, overheid en 
daarmee ook het publiek van haar 
doel gescheiden •• Niet de eis van 
spoedige (vóór 1 oktober) sluiting 
van de Dodewaardcentrale wordt 
serieus genomen, maar wel de 
daarop volgende eventuele aktie. 
Door de overheid wordt volop ge
spekuleerd op een gewelddadige 
aktie. Ter verdediging van de , 
centrale worden nu speciale hek
ken aangebracht. Het personeel 
krijgt trainingen om mbv helikop:... 
ters in en uit de centrale ge
bracht te worden. En er zou ver
der al sprake zijn van de aan 
voer van vele Iglo-maaltijden. Het 
lijken alleen nog maar voorbe
reidingen op een belegering. 
Ook de politieke partijen wagen 
zich niet over het Ultimatum uit 
te spreken. Bij de kamerdebatten 
over het voorstel van de BMD 
hadden de linkse partijen zich 
al uitgesproken voor het betrekken 
van de bestaande kerncentrales 
in de diskussie. Een parle~en
taire steun voor het ultimatum 
zou hieruit een logische gevolg
trekking kunnen zijn. In de hui
dige houding van het parlement 

wordt de teleurstelling in de 
demokratie alleen maar groter. 

De aktie van de Dodewaardkomi
tee's hangt na 1 oktober nu nog 
af van de reaktie van de bevol
king. Het lijkt er voor alsriog 
niet op dat zij zich achter een 
terreinbezetting zullen stellen. 
Dat is de andere kant van de me
daille. Vanuit de sturende groe-

pen,.in Nijmegen en ARnhem, is 
bij voorbaat al sterk aangestuurd 
op de voorbereiding van een bezet
ting.In huri eigen diskussiestuk 
schrijven zij dat :het nadenken 
over de juistè strijdmetode welke 
het meest geschikt is om het doel te 
bereiken voorop moet staan. Daarbij 
wordt natuurlijk uitgegaan van er
varingen uit het verleden. Maar als 
zéér snelle sluiting van de centrale 
voorop staat, moet het aantonen van 
de feitelijke politie- of atoomstaat 
geen hoofdzaak worden. En gezien de 
huidige ontwikkelingen lijkt een kon
frontatie met het geweld van de over
heid onvermijdelijk. Die overheid 
zal zich niet tot een sluiting laten 
dwingen en daarbij zou de poging tot 
een terreinbezetting slechts kunnen 
uitlopen op een slagveld •• De media 
zouden hier dan uiteindelijk toch 
een aanleiding tot sfeermakerij en 
kriminalise~irig in kunnen vinden. 
En dat werkt de plannen van de voor,.. 
standers van atoomenergie alleen in 
qe hand. 
Blijft als vraag staan, of de slui
ting vari de Dodewaardcentrale niet op 
een andere manier af te dwingen is? 
Akties die de aandacht van de media 
op dit doel vestigen en daarmee de 
aandacht van de pUblieke opinie, lij
ken meer kans óp slagen te hebben. 
Demonstraties, blokkades en bezet
tingen van electriciteitsbedrijven 

kunnenhiervan voorbeelden zijn. 
Al is dit wel een lange termijn
strategie. De giroblauwaktie heeft 
háàr voorbeeld in de Kalkarheffing
weigering. De reaktie van de over
heid , door de financiering van Kal
kar uit algemene middelen te laten 
gebeuren, heeft de aktie doen mis
lukken. Het positieve van de aktie 
iswel, dat eenieder als electrici
teitsbetaler aan de aktie kan mee
doen.En dat heeft zijn politieke 
invloed wél. 
Blijft da9 misschien toch als .laat
ste aktiemiddel een electriciteits
weigeringsaktie? 
want Dodewaard MOET DICHT. 

Joost vd A 



Een discussie die al zestig jaar duurt 

Op 17 juli jl is deel 3 van de nota 
Energiebeleid aan het parlement aange
boden. Dit deel is ondertekend door 5 
ministers. Bet derde deel gaat i.n op 
de brandstofinzet van centrales en geeft 
-vooruitlopende op de maatschappelijke 
diskussie over (kern)energie- de ziens
wij ze weer van de regering. 
Uit de samenvatting ( min. van EZ, no. 
3 7 2) en konklusles van deel 3 kan het 
volgende gehaald worden: 

Bet stuk somt een aantal overwegingen 
op, die van belapq zijn bij de vraag 
of uitbreiding van het aantal kern
centrales in ons land aanvaardbaar en 
wenselijk is. 
Heel gladjes doorloopt het stuk aller
lei rapporten en beweringen. 
De radiologische belasting tijdens nor
maal bedrijf van een kerncen~ale blij
ven binnen de normen. Boe kleiner de 
dosis, boe kleiner de gevolgen. De kans 
op een ernstig reaktorongeluk is ver
waarloosbaar klein . Dumpen in zee van 
laag- en middelradioaktief afval is 
verantwoord . Bet hoogradioaktief afval 
kan verantwoord ingesmolten worden in 
glas en opgeslagen worden in geolo
gisch stabiele formaties . De rege-
ring betreurt het, dat zij vw een motie 
proefboringen pas na de MD mag doen 
.tn zoutkoepels. Tijdelijke bovengrond
se opslag van dit afval is h.i. aan
vaardbaar . 
Regelmatig stapt het ;apport over op 
een vergelijking tussen kolen en u
ranium. De benodigde hoeveelheid Ura
nium is duizenden malen kleiner dan 
<Ue van kolen. Vervoer van kolen is 
dus veel omslachtiger. Tevens is de af
valstroom bij kernenergie veel kleiner. 
Non-proliferatie kan alleen effektief 
nagestreefd worden door internationa
le overeenkomsten. 
Volgens de regering is er geen speci
ale reden, waarom juist de beveiliging 
van atoomalttiviteiten zou moeten ont
aarden in een bedreiging van onze tu~
gerlijke vrijheden. 
Kernenergie is t~ens belangrijk voor 
onze ekonomische toestand. 
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Dit komt door. de voordelen op het ge
bied van kostprijs, konkurrentieposi
tie , betalingsbalans, werkgelegenheid 
en de ekonomie in het algemeen. 
Het overbe,kende, echt er lang niet zo 
voor de ham liggende pakket aan eko
nomische "regels". 
De twee eerste vestigingsplaatsen zou
den Borssele en de ~stelijke Noord
Oostpolderdijk moeten zijn. 

Ziehier de verwachte regeringsvisie. 
Op het vraagstuk zoals zij dat wil zien 
tijdens de Maatschappelijke Diskussie 
(Brede wordt niet genoemd). namelijk 
A. wel kernenergie erbij in Nederland, 
B.wat anders (lees : kolen) . 
Uit deze samenvatting spreekt duide
lijk een mening: Kernenergie herbergt 
ris!ko' s, maar deze zijn aanvaardbaar 
zeker als we in plaats van kernenergie 
massaal (van die vieze) kolen zouden 
moeten verstoken. Alternatieven en be
sparingen zijn volgens de regering nog 
toekomstdromen . De enigste keuze is 
kolen en/ of kernenergie volgens haar. 



Toch wel opvallend is, dat (uitgezon
derd misschien Ginjaar) voor de rege
ring het afvalprobleem "in beginsel" 
voorhanden is. Er zijn (uiteraard) 
rapporten die dit bevestigen,. maar 
evenzo goed die dit fel bestrijden. 
Deze laatste bevindingen worden niet 
vermeld (zie ook ESB, 30.7.1980). 
ondertussen zijn de gemeenten Bors
sele en Noordoostpolder helemaal niet 
blij met het kabinetsvoornemen, on
danks het feit dat de regering zich 
ervan bewust is, dat de bewoners rond 
de gekozen plaatsen deze plaatsbepa
ling als belastend kunnen ervaren. 
Bet kabinet is er overigens nog steeds 
niet in geslaagd een stuurgroep samen 
te stellen, die de diskussie moet gaan 
organiseren. Vooral het vinden van een 
voorzitter schijnt een welhaast onmo
gelijke taak te zijn. Wel duidelijk
heid is ontstaan over de begindatum 
van de diskussie; volgens minister 
van Aardennen is dit 1 januari. Einde
lijk is het nederlandse volk op de 
hoogte van een datum, die eigenlijk 
al een jaar eerder had moeten vallen. 
Bet is echter nog steeds de vraag of 
van Aardennen deze datum waar kan ma
ken, zeker nu in mei volgend jaar er 
weer verkiezingen zijn. 

OP 20 augustus verschijnt er een ar
tikel in de (Volks)krant: 
Diskussie over energie "overbodig"; 
De maatschappelijke diskussie over 
(kern)energie die eind van dit jaar(!) 
moet beginnen, is overbodig geworden. 

TOt deze konklusie is het VVD-Kamerlid 
R. Braams gekomen na het verschijnen 
van de ontwerp-verkiezingsprogramma's 
van PvdA en CDA. Uit deze programma"s 
blijkt, dat er in de tweede kamer geen 
meerderheid is voor de bouw van nieuwe 
centrales, zoals het kabinet wil. 
ps. Dit blijkt ook uit onderzoekingen 
onder de nederlandse bevolking. Bet 
regeringsstandpunt druist hier dus 
recht tegen in. 
De VVD-fraktie heeft altijd al twijfels 
gehad over het nut van zo'n diskussie: 
"Wij vinden; dat het parlement zijn ver
antwoordelijkheid niet moet verschuiven 
naar een vage maatschappelijke diskus
sie". 
Woordvoerders van PvdA, CDA en D'66 vin
den, dat de publieke diskussie wel door 
moet gaan, omdat ook over andere a.spek
ten van het energiebeleid gepraat .moet 
worden. Dus niet alleen over kernenergie 

De regering legt haar standpunt ter toet
sing voor aan de gehele samenleving. 
Tevens doet zij daarbij een dringende op
roep op gewetensvolle wijze deel te ne
men aan de diskussie. 
Gezien bovenstaande is het zeer twijfel
achtig of haar eigen standpunt een toet
sing kan doorstaan. Biervoor is het zaak, 
dat niet alleen de meerderheid van de be
volking en politieke partijen zich uit
spreken over dit standpunt, maar zeker 
ook andere groeperingen zoals daar bij
voorbeeld zijn de vakbonden. 
Wat de oproep betreft: 
Diskussie is op zich prima, maar dan wel 
over een algeheel energiebeleid en zeker 
niet over een verenging tot kolen en/of 
uranium. 
Geen MD, maar BMD. 

PAS OP: 

Steeds meer gemeenteambtenaren 
proberen op kosten van de gemeen
schap (onder het mom van "funktie
bescherming tijdens atoomkrisis") 

atoomschuilkelders te laten bouwen. 
Vooral in trek zijn nieuw te bouwen 
ondergrondse parkeergarages. 
Dus wees op je hoede. 
Zoals in Eibergen. 



gee~ STADSllERWARMING 
kaatsheuvel 

Natuurlijk omdat er cnvodeende geld 
voor is. 

Omdat er toch een pijpleiding 
voor het verwarmingsplan in de 
Reeshof(Tilburg) van de Amer cen
trale naar Tilburg wordt aangelegd 
ligt het voor de hand om ook in de 
plaatsen waarlangs de pijp loopt ge
bruik van stadsverwarming te gaan 
maken. 

De NEOM{Nederlandse Energie Ontwik
kelinga Maatschappij)deed dan ook een 
voorstel hiertoe.Kaatsheuvel dat dicht 
bij de pijpleiding ligt zou i,n prin
cipe voor het plan in aanmerking ko
men. 

boekieopen 

Energiebesparing in openbare ge
bouwen. Mei 1980 
Uitgave van:Centrum voor energie
besparing. 
Wijnhaven 13 
3011 WH Rotterdam. tel:010-149884 
prijs !4,50 giro 4419346. 

In dit aktie E boekje wordt inge
gaan op het gemeentelijk energie
verbruik en op de mogelijkheden 
om die gemeentelijke energiereke
ning te verlagen. 

NEOM en PNEM zouden eerst een klein 
(goedkoop)onderzoek laten uitvoeren 
door de Gasunie om de haalbaarheid van 
het plan nader vast te stellen. 

De kosten van een aftakking en in
stallaties .worden hierin geraamd op 
18 miljoen.Na aftrek van opbrengsten 
zou er nog een bedrag van 10 miljoen 
overblijven.Dit bedrag ligt te hoog 
om in aanmerking te komen voor rijks
subsidie. 

Het onderzoek zou dan ook geen ver
dere ontwikkeling van het plan recht
vaardigen.Geen stadsverwarming in 
Kaatsheuvel;omdat er geen geld voor 
is. 

4.Energie besparing in zwembaden 
(overdekte en openlucht baden 
waarbij naar nieuwe ontwikkeling
en wordt uitgekeken) 
S.De aanpak van de openbare ver
lichting m.a.w. het verlichtings 
nivo,de avond en nachtschakeling, 
het gebruik van lampsoorten en 
armaturen. 
6.Knelpunten bij de aanpak van 

' gemeentelijke energie besparing: 
het uitblijven van een politieke 
aanzet,de stagnatie bij het op
stellen van besparingsplannen,ge
breken in de organisatie struk
tuur,belemmerende verordeningen 
en voorschriften en het onvoldoen-

' I 

I 

I Zowel de techniese en financi~le 
kanten als de organisato- de meewerkenoe ambtenaren apparaat.l 

I 
Deze brochure wordt door het ener- 1 rische aspekten die zijn verban- I 

den aan de aanpak van het eigen I 
energiegebruik van de lokale over-

1

1 

heid komen aan bod.Hierbij worden 
achtereenvolgens behandeld: 
1.Kantoorgebouwen(gebruik en be- ! 
sparing bij oude en nieuwe ge
bouwen) 
2.Energie besparing in scholen 
(bestaande gebouwen en nieuwbouw 
met voorbeelden) 
3.Energie besparing in zieken
huizen(air-conditioning,warmte
terugwinning uit ventilatie lucht 
en total energy) 

gie besparingscantrum uitgebracht I 
in de aktie E-reeks,naast broche- I 
res die andere aspekten van de ' 
plaatselijke aanpak en het gemeen
telijk energi~beleid behandelen. 
De boekjes in deze reeks(met o.a. 
E in woonwijken,E en energiebe
drijven,E en stadsverwarming)wer
den geschreven voor diegenen die 
zich betrokken voelen bij de aan
pak van energiebesparing in hun 
direkte omgeving,niet alleen ge
meente ambtenaren maar ook leden 
van plaatselijke milieu en aktie-
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STUWENDE 
ellez-..o-• 

ei ze 
In de vijftiqer j.aren is de Rijn tussen 
Vreeswijk en Arnhem voorzien van drie 
stuwen om de waterhuishoudinq beter te 
kunnen reqelen. In die tijd was de e
nerqieprijs noq tamelijk hoog (er was 
immers noq qeen aardgas). Het was 
daarom een aantrekkelij~e zaak om de 
bouw van waterkrachtcentrales bij de 
stuwen te overweqen. In eerste instan
tie gold dit voor elk van de drie 
stuwen. Tijdens de bouw van de stuw 
in Haqestein was de ontwikkelinq van 
de energieprijs echter al zodaniq,dat 
van de bouw van waterkrachtcentrales 
bij de stuwen van Driel en Amerongen 
werd afgezien. 
De Hagensteincentrale(eigenaar Rijks
waterstaat) was sterk experimenteel 
van opzet. De turbine is van zwitsers 
fabrikaat en werd door Stork Henqelo 
in licentie gebouwd. Het maximale e
lektrische vermoqen van de installatie 
is 2MW. De generator is synchroom 
aan het 10 kV net van de PEGUS qe
koppe~d. 

Aan de benedenzijde van de stuw is de 
invloed van de getijdennog merkbaar. 
Het verschil tussen eb en vloed is 
bij springtij 2 meter. Hierdoor is de 
opbrengst van de turbine-erg wissel
vallig. Bovendien wordt de stuw ge
durende 4 tot 10 weken per jaar bij 
hoge waterstanden geheven. De opbrengst 
toch nog ruim 4.5 miljoen kWh, werd 
door de Pequs van Rijkswaterstaat 
gekocht voor f 0,05 per kWh. Omdat 
de turbine niet altijd zou kunnen wer
ken weigerde de Pequs een (kleine) ver
mogenskostenvergoeding te geven. 
Door het experimentele karakter van 
het projekt is het geheel allerminst 
economisch verlopen. De machine is 
te~kens opgelapt en veranderd. In 1974 
werd de installatie definitief bui-
ten bedrijf gesteld. 

Rijkswaterstaat heeft onlangs nog 
f 120.000,- gespendeerd aan een onder
zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 
de centrale. De konklusie van dit on
derzoek is hoopgevend. Volgens Rijks
waterstaat kan de machine voor 

f 3.000.000,- geheel vernieuwd worden. 
Hiervoor wordt dan een onderhoudsvrije, 
vollediq automatische installatie gele
verd. Bij een doorgaande energieprijs
stijging zal deze investering een ren
dement van 12 tot 15 %kunnen hebben., 
uitgaande van een opbrengst van f0,07 
per kWh vermogenskostenvergoeding. 

Het zou aanbeveling verdienen om een stu
diegroep in te stellen, die de mogelijk
heden van de toepassingen van waterkracht 
in Nederland zou onderzoeken. Dit temeer 
daar er thans moderne turbines zijn ont
wikkeld; die met zeer kleine hoogtever
schillen kunnen werken, zoals de Michel
Bank! en de Straflo-turbine. 
Er staan in de grote rivieren van Neder
land 10 stuwen met hoogteverschillen tus
sen de 2 en 10 meter. Verder zijn er bal
loze stqwen in de beken van Limburg, Bra
bant, Twente en de Achterhoek. Vooral de 
opwèkking van elektriciteit voor eigen 
qebruik zal in deze situaties mogelijk 
een economisch aantrekkelijke zaak kun
nen zijn. 

komplex koreDJDolens uit de romeinse 
oudheid, gebruik makend van water
kracht. 



ZON 
so 

Het Aktiekomitee ZON 1 80 houdt zich 
onder meer bezig met de in het najaar 
te verwachten grote akties tegen kern
energie. Hiervoor wordt onder andere 
een t-shirt verspreid met het originele .i 
embleem:, groot formaat,•ATOOMENERGIE? 
NEE BEDANKT". Je kunt die dan in eigen 
omgeving verspreiden.Omdat de shirtjes 
zelf gebracht zullen worden, is het 
minimum aantal gesteld op 20. De op-' 
breng$t is uiteraard voor de akties. 
Wijze van bestellen: 
briefkaartje aan: Aktiekomitee ZON'SO 

postbus 16002 
Leiden 

OVV ••• xSmall á f10,
••• x Med. á fll,
••• x Largeá f12,-

(minimaal 20 dus) 

Oósl-ë"H ë-áu e-:-e-N'G IR 0 0 IE N ST -'~ï.ito-K AART 

/tSSltll' &~EN KERNENEA&tE ~ 
2 OUOEGRACHT •2 

:SS U A'Q UTRECHT 
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AOitÉS -~
Hededefillcen 

betaal met giroblauw 
KENNISGEVING VAN 81JSCHRIJVING 

' 

In de vorige ZEK werd al melding ge
maakt van het aktieplan "Geen kern
energie nou door giro-blauw". Door 
gebruik te maken van de girokaart bij 
de betaling van de energierekening, 
wordt het door de administratieve 
rompslomp die dit voor de energiebe
drijven betekent, duidelijk dat ons 
geld niet langer besteed mag worden 
aan kernenergie. 
De aktie is in Groningen en Drenthe 
gestart om het effekt te bekijken. 
Op den duur is het de bedoeling, dat 
heel Nederland hier aan mee gaat doen. 

Je kunt alvast kenbaar maken, dat 
straks mee wilt helpen aan deze ak
tie door een briefkaart te sturen 
naar: provinc. energie komitee 

nieuwlandstraat 39 
tilburg. 

ovv stop kernenergie nou 
door giro-blauw. 

Het is de bedoeling, dat na de de
monstratie in Mol op 25 oktober a.s. 
de volledige aandacht op deze aktie 
gericht zal zijn om daadwerke~ijk 
deze kernenergie te stoppen via het 
doorbreken van automatische beta
lingen en acceptgirokaarten. 
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••• 
MOL-sekretariaat, bergstraat 10, eindhoven, 040-443063 

Zeeland: Energie Komite Zeeland, Dam 47, Middelburg 01180-25347 

Limburg: J;.imburgs Energie overleg, Mariastraat 13, Maastricht 043-50130 
werkgroep Stop Atoomgevaar weert, Bassin 10, weert 04950·33234 
SSK-Venlo, Maasstraat 15, Arcen 
SSK-Venray, Hoenderstraat 101 Venray 
Roermondse Energie en Milieugroep, postl)us 523, Roermond 
Stop Doodewaard Limburg, Putstraat 29, Sittard 
Milieucentrum Maastricht, Mariastraat·13, Maastricht 043-50130 

B~~: Brabantse Milieufederatie, Spoorlaan 414, Tilburg 013-351535 
Stroomgroep Oss, Angoralaan 16, Oss 

BELGIE: 

Stroomgroep Den B.osch, v.d. Hoopstraat 33, Den Bosch 073-134893 
Stro01ngroep Zundert, Burg. Manderslaan 2, Zundert, 01696-4484 
Stroomgroep Eindhoven, Havenstraat 7, Eindhov~n 040- 122819 
Energie Komite Breda, Veemarktstraat 40, Breda 076-145491 
Energie Komite Roosendaalt oailiadonk 34, Roosendaal 01650-41216 
Energie Komite Bergen op Zoom, Kapittelstraat 10, Bergen op Zoom 
Werkgroep Kalkar Tilburg, Lange Nieuwstraat 200, Tilburg 013-432269 
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, De Kranssen 37, Waalre 

04904-4609 
PPR Brabant, Peter Beyer# Cobbenhagènl.aah 558, Tilburg 
PSP Brabant, Lou Niesten, Nieuwlandstraat 39, Tilburg 013-435039 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS), Conscieneestraat 46, 
2000 Antwerpen., 09/323.1393868 

LANDELIJK: Landelijk Energie Komité, Tweede Weteringsplantsoen 9, Amsterdam 
020-221366 

Vereniging Milieudefensie, Tweede Weteringsplantsoen 9, Amsterdam 
LSSK, OUde Gracht 42, Utrecht 030-314314 
Aktie Strohalm, OUde Gx-acht 42, Utrecht 030-314314 

INTERNATIONAAL: WISE (World Information Service on Energy), '.l'Weede 
Weteringsplantso.en 9, AMsterdam 020-221366 

eeeeeeeee·ee 

beta.a.l :nou. 

·e J a. bonnement 

mee giroblauw 
leest 
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