DE STROOMGROEP STOP KALKAR

De stroomgroep Stop ~lkar is ongeveer in:februz..ri. 1"97.3 opgericht naar
aanle;l.ding v:an de behandeling van de 111·let Financiering Onttdkkeling
snel.,le Kl·T eek:.:-eaktor 11 in d:e ~Te ede Kamer.
.
De 15roep ·ui~de .t en ·"'r.f:.l., alle ~estaande en op te richten akt:i,egroepen·,
verenigingen, partijen en andere instellingen en indivià.uen verel"..igen
om ges~enl.ijk in aktie te komen tegen de . oout., en inwerkingatelling ven
de onel.le ID'Ieekrea!~tor te Kalkar.
De aktie, zc.u vooral: ·.·g.eri.:.cht z.i jn. op het· otimuleren . de ~ Kal.karhe:ffing op
de · elektri.cit~itsreken;f.ng n,iet te betai:en. 'De ·stroomgroep wi.ld~ _ dit_. .
berei!t en door de mensen informatie te ver.oclla:f.f'en over het proje~::.t en het
~nergiebole~d in Nederland in het algemeen, . of .liever Qver het ontbreken
van dit beleid.
Een vroeg t·Tapenfe~ t, wat ondere andere te dankon ia aan. stroomgroepen
Roe l v.an Duyn, is het protest dat de gemeente tJasterdam liet horen tegen
het Kelker-projekt.
De groep i.o . q;i. tg~groei_d tot een echte landelijke organisatie, met oa.
een maandelij~se landelijke vergadering in U_trecht, waar aktieo uitgewerkt_,
opge z et en geco~r~n~erd ~·lorden en gezamenlijke st~""l.dp~ten ge:formul.e erd
·w·orden. Ook de - ~ van nieuw materiaal ttordt daar besproken.
De Strooogroep begon. hu,is"7aan-huis altties te voeren in ver~icheidenen
p laatsen, ~a •. He~renyeen, LeeUl1ard&n, -Utrecht, Alkmaar, Loiden, Oss en
Ro ooenclaal. Doelen:V:erspreiding van inf'o~ma'tie, oproepen tot weigeren en
verz amelen van ~dtekeningen.
·WEIGERAKTIE .
Het '\'Toigeren de kal.k~-he:f:fing .. te betalen hltd ·voor dllr. ':·1 .A. S~ t tot ge.vol~
dat oind 1973 hij V6.1."1. z• n stroom l·rerd .afgesloten. HiJ spande een . proces
a an tegen het betref:fende elekt~iciteitsbedriJf~ HiJ won dit proces, werd
weer aangesloten: en oo!!: eD.!~ele andere mensen l'ferden ,.,eer aangesloten.
Door dit· succes :.l~-.~~ de l'lei_geral~tie een grote vlucht.
Hoger beroep
v1erd dr. · Sc:t'~ èchter in het ongelijk gesteld. Hij ging in cassatie, -doch
de el ~ bedri'jven. .-~'{a,c~tt~n .dit niet af' eri vele mensen \'terden .a.fges'loten.
Froi;esten aJ.om. De kalkar-kl-Testie stond in het centrum ven de belangstellilig.
r~inister Lubbers . verz ooht de b edrijven de afsluitingen ongedaan te maken,
h etgeen gebeurclel. De dag voor .de uitslag v~ de .Ho.ge Raad op 20 dec. 1
dh r . Sr.d t , ~·T erd .in..:hetOJ."'l.gelijk geste~d, kwam min. Lubbers met een
11 ontheffingsregelip.g voor gemo:edsbez'!'laar~en". Deze regeling hield in dat
een niet meer aan Eall:ar hoefde te be.talen, maar. aan een fonds voor
n.1ternatieven ... De .. Stroo.mgroep .verklaarde zich t~gon dá:t- fonds, omdat -e.r een
dremp e l ve.n· ! 15,- werd gesèhape_n ; geen duidelijk~ do els telling van het
fonds : wao-, en omelat de ~t~.komsten: van het fonds n:i,et werden afgetrok;ken van
de Heder.lands'e bijdr?tge a.a.."l het Kalkarprojekt. La tel" bleek dat geme0nten
niet op het fonds · mochten storten (ovenals TTI , ziekenh~zen ed.~ dus all~
niet-natuurlijke rechtspersonen~. Dit ~s een extra bezwaar tegen het to~ds.
De ge!l\eenten Spijkenisse en tt Zand hebben hiertegen bij de Raad van State
protest tegen. aangetekend ..
·
De ~·1oigeraktie gaat n.u een onzekere toekomst tegemoet. Vele weigeraars hapben
t och besl?ten op het fonds ven _L,upbers te storten, omdat ze andero ~ssohien
a.:fgesloten ~.,rorden . · De Stroomgroep adv iseert \'reigeraars · dan ook, door te
gaan met weigeren zolang men het. voor zichze~f haalbaar acht, in ieder geval
de Jna.Äioa~e puplicite;i.~ (= openingen naar discussies over Kalkar) uit proberen
te hal.en , en lie·ver onë.er r>rotest te betalen dan aan het 'Fonds .van L'l.\bbers
mee te doen.
!--iaa!' cle Stroomgroep is o;> me er terreinen aktie:f ;
HANDI'EI(EtP~NGENAKTIE .
.
In oktober 1972~ l'Terd een hanètekeningena..l<:tie afgesloten·, . .die aamen ~.et de
Anti-Kalkar-c·om.;t,·téa 1>1as gc~oerd ·c;m die ongeveer . 155.000 ~dtekening~n tee-en
Kalkar opleverde. De 5. trooi!IB"o'ep zorgde ongeveer voor d<>-:im' e t;-; - - - "]
Samenu er!--..ing met het Anti-Ke.~ka.r-.Comi t~S·_.
,
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-2uitbreiden ~ot kernenergie in het a.lge:nleen. Er is wel een· go.ed lopende
samen't'rerking tus-sen beide groepen.
TREINENAKTIE
Op 25 janua:t'i 1974 1-rerd het programma "Bloed" uitgezonden op de TV. Dit
programma ging over he:t· bo.ek "3lood" van Roe.! v~"_ Durn dat een. toekomstfantasie over Kalkar behelst. Naar aanleiding hiervan heeft de Stroomgroep
op 26 januari een landeliJke treinenaktie. g.ehouden, op 12 stations in
Nederland (de 12 gro.otste) "'rrerden ong.ev.e.er 11 .000 :folders verspreid over
het programma "Bloed" en onze al::tie.
TENTOONSTEL_LINGEN
Begin vorig jaar 1-rerd een reizende pro-kernenergie tentoonstelling gesignaleerd
van het Nederlands Atoomf'orum. "tle maakten .een tegen-tentoonstelling. :qie
deze pro-tentoon~?telling op de· vo.et volgt. Als· men deze pro-tentoonstelling
ergens aangekondigd ziet staan, .gelieve dan meteen kontakt :t1et ons op te
nemen. Op 3 t/m 11 april stonden 1..re met deze tentoonstelling op de Natione.le
Onderwijs Tentoon.ste.lling, middels een subsidie van het 1-:inisterie voor
Volleegezondheid en .l-lilieul1.ygi.ëne.
Er is nu ook een totale tentoonstelling a:r, ENERGIE EDUCATIEF geheten,. die
een jaar lang het land rond. moet reizen, vooral om· scholen ed. voor te
gaan lichton over Kernenergie, de alternatieven, en de industrie eromheen.
DIASERIES
Er zijn diaseries tè huur over kernenergie en alternatieven.
JAAR TEGEN DE KERNENERGrE
De Stroomgroep heeft 197.5 uitgeroepen tot het jaar tegen de Kernenergie.
197.5 't'TOrdt een erg belàngrijk jaar, er· zull-en vele beslissingen omtrent
kernenergie gaan vallen. Juist daarom dit jaar veel aktie tegen kernenergie·
Er 1..rorc1t een landelijke manifestatie opgezet in het kader hierve.n.
ARTSENAKTIES
Al. anderhalf jaar geleden protesteerden een 45talartsen uit Friesland tegen
het Kalkarprojekt •. J~tsen uit Noord-Limburg, Oost-Gelderland en Haarlem
volgden. Nu nog zijn stroomgroepen bezig op 8.J.'"ldere plaatsen de artsen
a.Ictief to laten 1·1orden.
GEliEENTEN ·
71 gemeenten zijn tegen het Kalkarprojekt. De meesten daarv8.J.L hebben deze
uitspraak gedaan nav~ een nota van de gemeente Haarlem, die l'liJ aan alle
gè~eentên in Hederl.and stuurden •
.ENERGIENOTJ...
In de energienota van dhr. Lubbers worden belangrijke besluiten aangekondigd
over de toekomst van onze energievoorzien~ng. De Stroomgroep bracht een
kr~tiek hierop uit: Kritiese Kanttekeningen bij de Energienotà.
FOLDERAKTIE TEGEN SEPFOLDER
'Al.s reaktie op de folder over de Snel.le Kw·eekreaktor Kalkar van de
Samenw·erkende Elektrici tei ts Prod.uktiebedrijven, die met· een oplage van
4.500.000 exemplaren gedumpd werd in Nederland, brachten "t"!ij een eigen
folder uit, met een oplage van 420.000 eJ:::emplaren. Dezen 1r1erden door ons
huis-aru~-huis verspreid, en betaald door de giften die volgden op deze
· al·die. Een ondèrzoek van bovengenoemde SEP hee:ft ui tgel'J:ezen d.a t ná de
verspreiding ven hun :folder me·er martsen tegen het Kalkar-projekt zijn dan
voor die fold.er. Hun :folder heeft dus in ons voordeel geueut.
KALKARTOCHT
Deze w·äs georgar..iseerd d.oor de Anti-Kaikar-Comi tés. De Stroomgroepen hebben
echter t-1el hu.."1. steentje bijgedragen.
TOEKOlv.îST
-r:le hebben nog lang niet gew·onnen. Steeds ::::ullen nieU"";'le groepjes moeten w·orden
opgericht, informatie "t-rorden verpre;i,:d., avonden georganiseerd,. om steedsmeer
mensen erop te 1·1ijzen dat er over .oazë hoofden onzalige dinge.n gebeurden.
Draag Uv steentje bij I
·
penningmoester Stroor.1groep Stop Kalkar
gironr. 2946163, Amsterdam.
.tel. nr .Ams terda.np
·tel. nr. Utrec_ht (voor tontoonstellingen
en dia:series).
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