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Dodewaard: splijtstofstaven hopen zich op 

Politici in Z.O.-Brabant ongerust over Mol 

belicht: 
ALMELO IN DRI EVOU 



redaktioneel 

Het eerste nummer van ALLICHT heeft veel posi
tieve reakties opgeroepen. De beperkte ruimte 
laat niet toe daarop te reageren. In ieder ge
val bedankt! In de rubriek WELLICHT worden (re) 
akties van U opgenomen, als ze betrekking hebben 
op de inhoud ervan. Leest U maar. 

pesterijtjes bijvoorbeeld. Daar houden we ei
genlijk helemaa;L nièt van .• En dan vragen we 
ook nog aan anderè mensen, u dus, om mee te 
doen. Met de áktie Giroblauw bijvoorbeeld. 

In ons vorig nummer werd opsporing verzocht 

Er wordt in ons land veel drukte gemaakt over 
Dodewaard en Borssele. De verrijkingsfabriek in 
Almelo, een zeer belangrijk onderdeel van het 
kernenergiegebeuren, raakt uit de belangstel
ling. In verband met het aflopen van het Ver
drag van Almelo, dit jaar, wordt het volgens ons 
zieke geesteskind van Kistemaker nog eens aan 

van A.N.S. Het verschuilt zich achter een post
busnummer en maakt propaganda v66r kernenergie. 
Wie of wat zou erachter zitten? zouden er soms 
banden zijn met bijvoorbeeld de KEMA? Een me
dewerkervan dat bedrijf heeft een boek geschre
ven met .de titel "Kernenergie, voor en tegen". 
ln feite is het een grof pleidooi v66r kern
energie. En nog wel op de emotionele toer, ter
wijl de schrijver de argumenten tégen kernener
gie als emotioneel kenschetst. De pot verwijt ••• 

de rotte tand gevoeld. 

Een democratisch energiebeleid staan we voor. 
Dat betekent meepraten, meedenken en meebeslis
sen over de manier waarop in de be~oefte aan 
energie wordt voorzien. Een voorbeeld daarvan 
is de mogelijke toepassing van windenergie in 
West-Brabant. Of ook hoe er niet in moe~ worden 
voorzien! Zoals kernenergie. En kolen zijn ook 
niet alles. om invloed of aandacht te krijgen 
moeten we soms rare dingen verzinnen. Kleine 

Het stukje over De Brauw in ons vorig nummer 
had wel wat mind$r scherp gekund. Tenslotte 
moet hij de kans krijgen tot inzicht te komen. 
We zijn benieuwd! 

adressen 
Noord Brabant 

Provinciaal Energie Komitee N.Br. 
Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013-324422 

EK BoZ, Hof van Sulzbach 52, 
4624 KH Bergen op Zoom, 01640·50558 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650-41216 

Bram Soethoudt, Dr. Schaapmanstraat 6, 
4731 JT Oudenbosch, 01652·4424 

Energiegroep Zevenbergen, Mel.ijn ·19, 
4761 NM Zevenbergen 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076-146105 

Maurice Verschuren, Royaaldreef 1, 
4854 PA Bavel, 076-614666 

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

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

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

Wereldwinkel, Molenstraat 5b, 
5051 LD Goirle, 013·344641 

Energiegroep, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612·4248 

EK Midden ~ngstraat, 
Anthoniusstrtll!t 1.19, 
5144 AC Waalwijk, 04160-37703 

SSK Den Bosch, Van der Hoopstraat 33, 
5224 BK 's-Hertogenbosch, 073·134893 

SSK Oss, Weverseind 12, 
5345 ZP Oss, 04120-23890 

SSK Schijndel, Oost Frieslandstraat 91, 
5482 GV Schijndel, 04104-74879 

WSAK, de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904·4609 

Energiewinkel, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 04()-443063 

SSK Eindhoven, Havenstraat 7, 
5611 VE Eindhoven, 040-122819 

Energiewerkgroep, Waterhoenhof 2, 
5672 VH Nuenen, 040-833204 
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En bij Kalkar is ook van alles te doen. 

Het is wat veel over kernenergie deze keer. De 
volgende keer trachten we meer aandacht te 
schenken aan andere zaken. 

EK Best, J. Hendrikxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-3125 

Mariet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, 04930-6057 

BMF, Spoorlaan 414, 
5038 CG Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Cobbenhagelaan 558, 
5037 DL Tilburg, 013-632087 

PSP Brabant, Tuinstraat 50, 
5038 DC Tilburg 

CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HA 's·Hertogenbosch 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Marlastraat 6, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 

WSA W!!ert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 04950·33234 

EK Venray, Hoenderstraat 10, 
5801 CK Venray, 04780-83293 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703-2358 

Energlegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 04750-12047 

NIVON, Alngoven 12, 
6042 KC Roermond, 04750·29970 

LiEK, Kapittelstraat 6, 
6131 ER Sittard, 04990-15385 

Wim Haarman, Navolaan 6, 
6413 CX Heerlen, 045-219173 

Energiegroep, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08896-3257 

leeland 

Energie Komitee Zeeland 
Postbus 208 
4330 AE Middelburg, 01180·25347 
Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180-35883 

Wg Kernenergie Z.VI., Postbus 11, 
4564 ZG St. Jansteen 

Overige 
Vereniging Milieudefensie 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZD Amsterdam, 020-221366 

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

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 030-314314 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
31.51 HA Hoek van· Holland, 01747·5242 

Centrum voor Energiebesparing 
Wijnhaven 13, 
3011 WH Rotterdam, 010·149884 

World lnformatlon Servlee on Energy (WISE), 
Biaslusstraat 90 
1091 CW Amsterdam, 020-924264 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) 
Breughelstraat 31·33 
2000 Antwerpen, 031·186592 

kolofon 
"AIIIchf' Is een uitgave van de gezamenliJke 
energlekomltjtes van·Zuld·Neclerland. Deze zet· 
ten zich In voor een demokratisch, mens- en 
millauvriendelijk energiebeleid. Geen ''leem
energie of kolen" dus, maar doelmatiger ga. 
brulk van energie en zoveel mogeliJk aanwen
ding van altamatieven als zon en wind. 
Daarom richt "Allicht" een krillach oog op de 
energleproducenten. Aan ragionale ontwlkke· 
lingen wordt In ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende artl· 
kelen geven niet noodzakeliJk de mening van 
de redaktie weer. 

Redaktie: Hans Llnders, Dirk Stoop, Toon de 
Laaf, Wim Kersten, Joost van der Aalst, Cees 
Chamuleau. HaJIS Bellers, Joost Andrlk, Jan 
Baltussen, Ren6 Part en Frank Sengers. 
Reclaktlaadres: Postbus 8107, 5004 GC Tilburg. 
De radaktie Is telefonisch te bereiken onder 
nummer 040.122819. 
Een jaargang .omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van f7,50 (steunabonnement: f12,50; voor In
stellingen: f25,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 750. 
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Energiediskussie in Belgiê wordt lachertje 

Subsidie voor atoomlobby 

Onder het mom van struktuurver
anderingen in de energiesektor, 
heeft de belgiese regeri~g een 
"konventie" gesloten met de.elek
triciteitsbedrijven. De overheid 
lijkt grotere greep te krijgen 
op de stroomproduktie, maar in 
werkelijkheid levert zij zich 
volledig over aan de atoomlobby. 
De Belgen dokken flink mee, en 
de demokratie loopt weer een 
deuk op. 

De elektriciteitsproduktie in België 
is in handen van 3 grote privé-onder
nemingen, EBES, INTERCOM en UNERG, die 
op hun beurt weer gekontroleerd. worden 
door twee banken (Société Général en 
Bank Brussel Lambert) • Deze 3 maat
schappijen leveren tesamen 89% van de 
stroom; de openbare nutsbedrijven le
veren slechts 3, 5%. De rest', 7, 5%, 
bestaat uit stroom van zogenaamde 
"zelfopwekkers", zoals bijvoorbeeld 
de chemische industrie. 
Het is dan ook geen wonder dat bel
gische kleinverbruiker aanzienlijk 
meer betaalt voor de stroom dan de 
nederlandse verbruikers, waar 95% 
van de stroom wordt geleverd door 
openbare nutsbedrijven (PLEM, PNEM, 
PZEM, enz.) 

De konventie tussen staat en bedrijfs
leven heeft een duidelijke achtergrond: 
zowel de prive-elektriciteitsbedrijven 
als de openbare stroombedrijven zitten 
in de problemen. Hoewel ze elkaars 
'konkurrenten' zijn, worden ze door 
talloze problemen in elkaars armen ge
dreven. 
De privé-bedrijven hebben onderling 
hun zaakjes mooi geregeld, in de vorm 
van 3 koördinatie-organisaties: 
• het BCEO (BeheersComité voor de Elek

triciteitsonderrtemingen) voor de ge
zamelijke planning van nieuwe (kern)
centrales; 

• het CPTE (Comité voor Produktie en 
Transport van Elektriciteit) : hier 
wordt per dag bepaald welke centra
les moeten draaien. Tevens regelt 
men de koppeling tussen de centrales; 

• de Calorieënpool, voor gezamelijke 
inkoop van steenkool, olie en gas. 
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Dit gebeurt tegen forse kortingen, 
aangezien de 3 maatschappijen groot
verbruikers zijn. 

De openbare stroombedrijven zitten 
niet in deze klubs! Zij betalen daar
om vaak veel hogere prijzen voor hun 
brandstoffen, en zij zijn niet gekop
peld met de grote centrales. Deze open
bare bedrijven draaien derhalve met 
aanzienlijke verliezen. 

op de fles 

De openbare centrales leveren geen 
winst op, de olieprijzen blijven stij
gen en er is geen geld om te moderni
seren. De overheid heeft geen kern
centrales (Doel, Tihange zijn eigen
dom van de privé-bedrijven) maar be
taalt wel voor de kosten van de afval
berging. Die kosten zitten dus niet in 
de prijs van atoom-stroom: op papier 
leveren de kerncentrales goedkopere 
stroom dan de openbare centrales! 
De berichten over het dreigend failliet 
van de openbare sektor veroorzaakten 
geert gejuich bij de privé-bedrijven. 
Integendeel. Zij zitten immers zelf 
óók in de financiële problemen vanwege 
hun ambitieuze atoomplannen. Voor de 
nieuwe kerncentrales Doel 3, Doel 4, 
Tihange 2 en Tihange 3 is ruim f 9 
miljard nodig voor de investeringen. 

Dit geld is op de belgische kapitaal
markt nergens te krijgen ••• en in het 
buitenland is de rente veel te hoog. 
Bovendien mag deze prijsstijging niet 
doorberekend worden in de stroomprijs. 
De problemen van de atoomindustrie 
werden snel vertaald in dalende aan
delen-koersen op de beurs. De kata
strofe leek in zicht. 
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Eén mogelijkheid kon nog redding 
brengen: een afspraak (konventie) met 
de overheid. In ruil voor het voort
bestaan van de openbare stroombedrijven 
mag de staat flink wat kapitaal steken 
in de privé-sektor. Twee zaken worden 
zo gediend. 

de konventie 

De konventie wordt als volgt uitgevoerd. 
De openbare nutsbedrijven verenigen 
zich. in de S.P.E. (Samenwerkende ven
nootschap voor Produktie van Elektrici
teit, een naam die opvallend veel lijkt 
op de nederlandse S.E.P. = Samenwerken
de Elektriciteits Produktiebedrijven). 
Deze SPE wordt lid van de eerder ge
noemde klubs (BCEO, CPTE, Calorieën
pool) en geniet dan dezelfde voordelen 
als de privé-maatschappijen. 
Uiteraard moet de overheid een soort 
entree-geld betalen. De omvang is niet 
bekend. Tegen 1985 zal de SPE voor 4% 
deelnemen in de vier nieuwe kerncen
trales. Dat alleen al gaat de staat 
ruim f 600 miljoen kosten. 
De privé-maatschappijen, die zelf toch 
nog 96% van de aandelen houden, zijn 
gered. Dat bleek een dag na het afslui
ten van de konventie al: de aandelen 
gingen weer fors omhoog, het vertrouwen 
in de atoomlobby was hersteld. 
Bovendien mogen nu ineens .alle extra
prijsstijgingen (van rente) worden 
doorberekend in de atoomstroom-prijs. 
De overheid wordt op deze manier mede
verantwoordelijk voor de praktijken 
van de atoomindustrie. Van enige "in
vloed" is in het geheel geen sprake. 
De atoomlobby maakt zelf de dienst uit, 
en weet zich nu zelfs openlijk gedekt 
door de belgische overheid. 
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Waar die overheid al dat geld vandaan 
haalt, is een open vraag. De problemen 
zullen eerder toenemen voor de staat., 
die nu al tegen een schuld van ruim 
f 250 miljard aankijkt. 

uitgedebatteerd? 

Deze konventie gaat 30 jaar duren, en 
dat is zo ongeveer de levensduur van 
de kernenergie •. Toepasselijker kan het 
eigenlijk niet. 
België heeft nu definitief gekozen voor 
kernenergie, nog voordat er in het 
parlement over is gepraat. Al vijf jaar 
lang wordt dit "parlementair debat" 
uitgesteld en vooruitgeschoven. 
Maar nu hoeft 't allemaal niet meer! 
De beslissingen zijn al genomen, en dat 
betekent ook dat Eurochemie heropend 
zal worden. Waar moet België met al 
dat radioaktieve afval anders heen? 
De V.A.K.S. (Verenigde Aktiegroepen 
voor KernStop} is nu een kampanje 
begonnen om het laatste restje be
wuste Belgen wakker te schudden. 
In advertenties roept zij de S.P (So
cialistische Partij, de zusterpartij 
van de P.v.d.A.) op om deze gang van 
zaken te blokkeren. De SP gelooft, 
aldus de VAKS, dat deze konventie 
de overheid een stukje invloed geeft 
op het energiebeleid. "Dat is een 
lachertje", stelt de VAKS. 

Nadere informatie over de konventie 
en over de akties van de VAKS zijn 
verkrijgbaar bij: 
VAKS, Consciencestraat 46, 2000 Ant
werpen (09/3231393868) 

WK 
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Ontwikkelingen in Bergen op Zoom 

Alternatieven krijgen de kans 
In opdracht van de Provinciale 
Planologische Dienst is een beeld 
van het landschap rond Bergen op Zoom 
tussen 1985 en 2000 gemaakt. Eén van 
de suggesties die daarin gedaan wor
den, is de toepassing van alternatieve 
energie voor de opwekking van elektri
citeit en verwarming van woningen. Ook 
wil men in deze plaats stadsverwarming 
gaan toepassen. Hier zitten wel enke
le haken en ogen aan. 

windenergie 

·Buro Maas uit Breda, de maker van de 
nota "Beeldvorming Landschap Verdron
ken Land Van Het Markizaat" meent dat 
daar ruime toepassingsmogelijkheden 
voor alternatieve energiebronnen zijn. 
Op de landtong van het verdronken 
land staat doorgaans een harde wind die 
van het open Oostersehelde gebied waait. 
Het is daardoor een ideale plaats om 
windmolens voor elektriciteitsopwekking 
weg te zetten. 
Voor· nieuwbouw wordt geadviseerd de 
woningen in Oost-West richting te bou
wen. Zo kunnen op de daken zonnekol
lektoren aangebracht worden. De heer 
de Vreeze van de provincie noemde de 
aanbevelingen bouwstenen voor een pla
nologisch beleid in dat gebied. Of er 
werkelijkverder gewerkt zou worden 
aan deze mogelijkheden voor het ge
bruik van alternatieve energie wist 
hij niet te vertellen. Daarvoor ver
wees hij naar de provinciale energie
nota die dit voorjaar gaat verschijnen. 
De gemeente Bergen op Zoom heeft nog 
geen duidelijk idee wat ze met de sug
gesties van buro Maas gaat doen. Voor
lopig moet eerst een algemeen bestem
mingsplan voor het gebied goedgekeurd 
worden. Daarna kan pas gedacht worden 
aan een concrete invulling met wonin
gen, winkels, openbare gebouwen en 
ook windmolens. Omdat voor de toepas
sing van alternatieve energiebronnen 
nog geen gemeentelijk beleid is, raadt 
de heer van Dijk, woordvoerder van de 
gemeente, de mensen aan hierover vra
gen te stellen op de inspraak-bijeen
komsten. 
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stadsverwarming 

De gemeente Bergen op Zoom krijgt ook 
stadsverwarming. Het warme water hier
voor komt deze keer niet van de PNEM, 
maar van het koelwater van ZNSF, een 
spiritusfabriek. Op de lange duur 
zullen ook andere bedrijven ingescha
keld worden om warm water te leveren. 
Het warm-watercircuit gaat door een 
nieuwbouwwijk lopen. Opmerkelijk is, 
dat ook hier geen aardgasnet aange
legd wordt. In een intervieuw met 
het Brabants Nieuwsblad zei direk
teur Roesink van de gemeentebedrij
ven: "In het algemeen is het zo, dat 
elektrisch koken méér energie kost 
als het koken met aardgas. Voor het 
projekt in Bergen op Zoom zou dit 
niet opgaan, want bij koken op aard
gas zal er een afzuiginstallatie 
moeten zijn en die vergt ook weer 
energie. Het wegzuigen van lucht 
betekent bvendien het onttrekken 
van warmte aan de woning". 
Alleen bij de kant-en-klaar pakket
ten blijven de 'kunstmatige' reuk
stoffen in de maaltijd. Voor het 
overige eten heb je ook bij elek
trisch koken last van de spruitjes
lucht, bijvoorbeeld~ 
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Dodewaard: splijtstofstaven hopen zich op 

Waarheen? Waarvoor? 
Er is weer eens genoeg te doen 
rondom de kerncentrale in Dode
waard. Vanuit de anti-kernener
giebeweging wordt al jaren ge
schreeuwd voor een direkte slui
ting, maar de bewindslieden ach
ten dit én niet noodzakelijk én 
niet wenselijk. Binnen de PvdA 
gaan zelfs stemmen op, dat slui
ting te duur zou zijn. Wat h eet 
te duur . Kernenergie is altijd 
al te duur geweest . 

Na de blokkade van de centrale in Do
dewaard van oktober vorig jaar, is er 
een nieuwe akti e gestart: de GIRO
BLAUW-aktie. In Zuid- Nederland komt 
deze administratieve rompslomp-veroor
zakende aktie eindelijk een beetje op 
ganq, nadat in andere delen van ons 
iand (bijv. Amsterdam) al een verge
vorder d stadium is bereikt. Het giro
blauw betalen moet nog veel massaler 
gebeuren om werkelijke druk uit te 
-oefenen op de PZEM, PLEM en de PNEM 
om zich uit Dodewaard terug te trekken. 

opgebrande splijtstofstaven 

Tegelijkertijd ontstaan er nu allerlei 
rekensommetjes over de opslagkapaci
teit van de centrale. Deze berekenin
gen worden des t e intensiever bij de 
jaarlijkse splijtstofstavenwisseling. 
Deze is normaal altijd in ap~il, maar 
dit jaar wonder boven wonder eind maart 
al. Dit was een reden voor aktiegroe
pen om met splijtstofstáven het land 
rond te trekken. Vanuit Nijmegen is 
opgeroepen om in de paasvakantie weer 
een groot tente,nkamp te houden in de 
buurt van de centrale onder het motto: 
Niet oplappen, maar opdoeken . 
De jaarlijkse wisseling betekent weer 
een aantal staven erbij. Weer een 
aantal wat men opgewerkt ~il zien. Maar 
de opwerkingsfabriek in Windscale{En
geland) is hier niet ~o 1\appig op. 
Zij zitten vol met staven en het Ne
derlandse parlement wil de opwerkings
kontrakten maar niet goeqkeuren. Deze 
goedkeuring was voor de gemeenteraad 
van Dodewaard voorwaarde, anders zou 
de toekomst van de centrale .voor haar 
te onzeker zijn. Dus stelde zij een 
ultimatum tot 1 april. Een grap, die 
intussen al weer achter ons ligt. 
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In het kamerdebat is het CDA 
echter weer eens overstag gegaan. 
Al maanden wordt er daar geklaagd, dat 
de contracten geheim zijn. Van Aarden
ne heeft toen vertrouw~lijk inzage 
gegeven in bepaalde onderdelen, en 
dat is voor het CDA weer genoeg om 
bij te draaien. Op deze details heeft 
zè waarschijnlijk haar goedkeuring 
gegeven aan het hele contract en de 
VVD had dit al gedaan. 
De vereniging "Stop Dodewaard" en de 
Gelderse Milieufederatie hebben een 
kort geding aangespannen, dat inmid
dels verloren is. De rechtbank in 
Arnhem zag geen spoedeisend belang 
de centrale nu al te sluiten. 

Ziehier, dat van alle kanten druk 
wordt uitgeoefend om de centrale te 
sluiten. Momenteel ligt deze stil, 
vanwege de jaarlijkse splijtstofwis
seling. Dus wat let ons om eens pre
cies te gaan tellen waar hoeveel 
staven liggen of behoren te liggen, 
waar ze naar toe moeten en waar ze 
vandaan kunnen komen? Mocht daar na 
verloop van tijd enige duidelijkheid 
i n komen, dan blijkt de centrale ei
genlijk nergens voor te dienen. Door 
hem stil te laten liggen be~paren 
we op {atoom)stroom en wij krijgen 
zeker niet méér nieuwe staven er
bij. Zonde alleen, dat we al zoveel 
staven hebben. 

JA 
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wellicht 
Sinds enige tijd zijn er in Tilburg 
en Eindhoven Energiewinkels geves
tigd. 
De aard van de huidige energievoor
ziening en het verbruik daarvan lei
den tot steeds grotere problemen voor 
mens, milieu en maatschappij. om daar 
iets aan te verbeteren zijn de doel
stellingen van de winkels alsvolgt: 

• het bevorderen van de energieb~
sparingen 

• het uitwisselen van informatie 
• het vergroten van de aandacht voor 

'duurzame' energie, zoals zonne
en windenergie. 

Daartoe verstrekken de winkels gratis 
informatie en technisch advies over 
besparing, isolatie, verwarming, wind
molens, zonne-energie en over subsi
diemogelijkheden. 

WAAR EN WANNEER 

In Tilburg is de winkel op werkdagen 
open. Ze wordt bemensd door een be
roepskracht. Deze kan ook, tegen een 
geringe vergoeding, behulpzaam zijn 
bij net uitvoeren van werkzaamheden. 
De winkel in Eindhoven is opgezet 
door drie vrijwilligers, met tech
nische opleiding. Deze is iedere don
derdagavond open. In geval van zeer 
omvangrijke of langdurige adviezen 
bijvoorbeeld als er uitgebreide me
tingen of berekeningen moeten worden 
verricht, kan hier doorverwezen wor
den naar een professioneel advies
buro, dat de Energiewinkel onder
steunt. 
OVer tal van onderwerpen en energie
bronnen is uitgebreide documentatie 
aanwezig. 

In Tilburg is de winkel onder de naam 
'de Knijpkat' gevestigd in het P.O.N. 
Nieuwlandstraat 15, 5038 SL Tilburg, 
telefonisch bereikbaar onder nummer 
013-351535. Openingstijden op werkda
gen van 9 tot 5. 

In Eindhoven heet het gewoon Energie
winkel en is onder dak gebracht in de 
Milieuwinkel, Bergstraat 10, 5611 JZ 
Eindhoven, telefoon 040-443063. 

Allicht 1/2 

IDEEENBUS EN VRAAGBAAK 
Beide winkels zijn bereid hun mede
werking te verlenen aan een rubriek 
waarmee we in onze krant starten. In 
deze rubriek worden Uw vragen behan
deld op het gebied van energiebespa
ring en alternatieve energieopwekking. 
OOk vragen we van U op dit gebied tips 
en ideeën over niet-alledaagse moge
lijkheden (de gewone zaken komen via 
andere kanalen al genoeg aan bod). 

Vragen, ideeën en tips kunt U sturen 
naar: ·RUBRIEK WELLICHT 

postbus 8107 
5004 GC Tilburg 

OOk kunt U bellen naar voornoemde te
lefoonnununers. 

AAN DE SLAG 
De_heer È. uît B. bracht het volgende 
onder de aandacht onder het motto 'zet 
een bak op het dak' (of ergens anders). 
Het is bedoeld voor mensen, die bij
voorbeeld geen ruimte hebben voor een 
broeikasje aan huis, of (nog) geen 
geld hebben voor een installatie met 
zonne-kollektoren. 
Maak een lage bak van hout, dek deze 
af met glas, breng op de bodem een 
zwarte verflaag aan, en eventueel aan 
de onderkant isolatiemateriaal en 
maak gaatjes voor in- en uitlaat van 
lucht. 
Verder is nog een licht ventilator
tje nodig om de verwarmde lucht uit 
de bak te zuigen, eventueel te rege
len met een thermostaat. Je hebt nu 
een eenvoudige warmeluchtinstallatie. 

Een variant op dit idee is afkomstig 
van een Fransman, die opperde om ge
bouwen te voorzien van een extra 
luchtlaag van 10 tot 15 cm dik, door 
het aanbrengen van (plexi)glas aan 
de buitenkant. De door de zon ver
warmde lucht in deze dunne broeikas 
wordt naar binnen gezogen. 

Graag zouden we U opmerkzaam maken 
op een tip van De Kleine Aarde in 
Boxtel •. Sluit de wasmachine aan op 
de. warmaterkraan van geyser of gas
boiler. Stel deze in op de tempera
tuur die nodig is voor het waspro
granuna. Veel machines hebben een 
stopknop voor het spoelen, zodat U 
om te spoelen over kunt schakelen op 
koud water. 



Jane Lee over Harrisburg: 

"Er gebeuren rare dingen hier'' 
Fragmenten uit de rede van Jane 
Lee, boerin uit de omgeving van 
Harrisburg onlangs op bezoek in 
Nederland op uitnodiging van boe
ren uit de Noord - Oostpo l der en 
anti-kernenergiegroepen 

" •.• Andere gebreken, waarmee we ge
confronteerd werden, waren: een toe
name van doodgeborenen, miskramen , 
ademnalingsmoeilijkheden en voort
plantingsproblemen. Op onze boerde
rij namen die met tien procent toe. 
Spiersamentrekkingen in de baarmoe
derhals veroorzaakte een groot aan
tal miskramen en veel keizersneden 
waren nodig. Ook bij mensen nam het 
aa.ntal keizersneden toe. Hormonen, 
die de baa.rmoederhals zouden moeten 
verwijden, werden herhaaldelijk toe
gediend maar hadden geen effekt . De 
producent ervan zei tegen de dieren
arts dr. Weber dat dat onmogelijk 
was. En natuurlijk, jullie weten dat 
ik daar steeds op terug kom: dat ls 
ook onmogelijk! 
We ontdekten poezen met nesten jon
gen die in vier verschillende ont
wikkelingsstadia van de vrucht ge
boren waren. Eén jong was levend, 
zonder vacht, de volgende was dood 
m~t alleen een beetj~ vacht. Zo wa• 
ren er nog twee stadia te aanschou
wen. 
Veel konijnen werden mismaakt gebo
ren, zonder ogen, zonder achterlij 
ven, die gewoon tapsgewijs uitliepen 
op niets. En zeugen die niet in staat 
waren al de biggen op aarde te bren
gen. Boeren wisten niet hoeveel big
gen ze droeg, totdat ze begon te zwel
len en de veearts langskwam, die de 
resterende biggen in de baarmoeder 
aantrof, dodelijk voor zeug en biggen. 
De ontbladering van bomen was onge
loofl1jk. Op onze boerderij waren de 
bomen zo kaal als op het eind van ok
tober. Bloemenperken waarvan all e 
bloemen dood en verdord in de tuin 
lagen.Vooral fruitbomen bleken kwets
baar te zijn •••••• " 

" • • • Het Ministerie voor Volksgezond
heid van Pennsylvania (de staat waar
in Barrisburg ligt-vert.) heeft nog 
steeds de statistieken van de kinder
sterftecijfers van 1979 niet vrijge
geven. Het is nu 1981 en nog weten we 
niet waar we aan toe zijn. Zelfs zon
der cijfers weten we zeker dat de 
spontane arbortussen, doodgeborenen 
en de sterfte onder zuigelingen en 
kinderen omhoog gevlogen zijn in de 
periode van april tot en met septem
ber. Normaal gesproken neemt de kin
dersterfte in die periode af, maar 
nu niet! Ik denk dat hiervoor een 
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interessante verklaring te geven ia. 
Toen ze de cijfers aan het verzamelen 
waren, namen ze niet de sterftegeval
len uit de buurt van Harrisburg, maar 
zè 'mengden deze met de cijfers van de 
hele sta.at Pennsyl vania. Daarna na
men ze alle zwarte babys apa~t en 
zeiden ~e: "Die kunnen we niet ge
bruiken. we kunnen de zwarte kinde
ren hiet tellen, omdat ~nder hen een 
te hoog aterfteeij'fer heefst . • Oe ma
nier waarop ze ons ontmenselijkt heb
ben is niet erg genoeg. Ze hebben de 
zwarte geme~nschap apart genomen en 
in zijn geheel afgevoerd. Zwarte ba
bys worden niet geteld. 
Het zal lang duren voordat we de 
graad van schildklierbeschadiging van 
de kinderen in dit gebied kunnen be
oordelen . De crumogelijkheid ~ot leren 
en de aanpassingsmoeilijkheden zullen 
zich vermoedelijk pas openbaren wan
neer de schooljaren voor deze kinde
ren beginnen. Sommige ziekenhuizen 
deden testen naar de gevoeligheid van 
de schildklier, anderen ook niet . 
Maar geen van allen voerden ze een 
konsekwent toetsingasysteem uit. 
De beschadiging die ons immuniteita
systeem is aangedaan, onze beschadig
de chromosomen vermenigvuldigen z ich 
in het duistere •. Pas later duiken ze 
o~ in de vorm van weer een onbekende 
of zeldzam.e ziekte, of een groeiend, 
boosaardig gezwel. Over een tijdje 
zullen die zich allemaal openbaren. 
Wij zullen niets anders worden dan 
experimenteerobjekt van de weten
schap of niet meer dan ee.n onderdeel 
van een sterftestatistiek, zoals de 
kinderen die niemand waren • •• • " 

{vertaling: Paul Geense . Een verta
ling van de hel e lezing (vi er pagi
na's) is te bestellen bij SSK Eind
hoven) 
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Politici in Z.O.-Brabant ongerust over Mol 

SCK geeft weinig informatie 
De bestuurders in Zuid-Oost-Brabant 
zijn verontrust over de kernenergie
aktiviteiten in Mol. Verschillende 
gemeenteraden hadden moties aangeno
men, waarin garanties werden geëist 
inzake de veiligheid. Daaronder be
vonden zich Valkenswaard, Beek en 
Donk, Eindhoven, Veldhoven en de ge
westelijke Streekraad Kempenland. 

verkenning van de situatie 
Eind vorig jaar verscheen een nota 
"Kernenergie en Mol" van de hand van 
het Intergewestelijk Overleg Zuid
Oost-Brabant (IOZOB). Daaraan nemen 
deel de Agglomeratie Eindhoven, het 
Streekorgaan Kempenland en Gewest 
Helmond. In deze nota wordt uitge
breid uit de doeken gedaan wat men 
in Mol aan aktiviteiten op het ge-
bied van kernenergie kan verwachten. 
Het IOZOB wilde daarmee de gemeente
raads- en gewestraadsleden informeren 
over Mol. In datzelfde kader brachten 
gewestraadsleden in maart een bezoek 
aan het Studiecentrum voor Kernener
gie(SCK) in Mol. Zij kregen daar de 
vele veiligheidsmaatregelen te zien 
die deM9rnenergie veiliger doen lijken 
dan andere industrieën. Bovendien 
vond eind maart een forumdiskussie in 
Eindhoven plaats. Verschillende des
kundigen, de meesten overigens voor
stander van kernenergie, hielden er 
een betoog over energie en kernener
gie, over de wenselijkheid van laatst
genoemde energiebron, over de veilig
heid ervan en over de verwerking en 
opberging van het geproduceerde afval. 
Ook was er een deskundige op het ge
bied van rampenplannen. Na hun inlei
dingen werden vragen van gemeenteraads
leden beantwoord. 

bezorgdheid 
Mol staat dus volop in de belangstel
ling en dat mag een verheugende ontwik
keling genoemd worden. De atoomvoor
standers in Mol zelf zullen dit met 
lede ogen aanzien. Het ziet er immers 
vooralsnog niet naar uit dat ze de 
brabantse politici gerust kunnen stel
len. Dat blijkt uit het antwoord van 
Van Heugten, voorzitter van de Streek
raad Kempenland, toen de direkteur van 
het SCK hem vroeg, of hij na het zien 
van de uitgebreide veiligheidsmaatre-
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gelenin Mol een beetje gerustgesteld 
was. Van Heugten: "Integendeel! Als 
ik zie hoe uitgebreid de maatregelen 
er zijn, dan blijkt wel met wat voor 
gevaarlijke aktiviteiten men er bezig 
is en dat maakt me alleen maar banger". 
De Stroomgroep Stop Kernenergie Eind
hoven bracht in samenwerking met de 
werkgroep Stop Atoomplannen Kempen 
een brochure uit als aanvulling op de 
IOZOB-nota. Zo wordt in de IOZOB-nota 
geen a~ndacht besteed aan de rampzali
ge gevolgen van een mogelijk ongeluk 
met opgeslagen kernafval. Ook het ver
band tussen kernenergie en kernwapens 
blijft er buiten beschouwing. En dit 
ondanks het besluit van de v.s. om 
mede hierom af te zien van opwerking 
van splijtstofstaven van kerncentrales. 
Ook het werkgelegenheidsaspekt wordt 
er niet in behandeld. De SSK-brochure 
bespreekt naast deze kwesties de ge
volgenvan radioaktieve straling en de 
verspreiding ervan in het milieu. Ook 
bespreekt de brochure "Kernenergie 
naast de deur" het radioaktieve afval. 
In België wil men dat gaan dumpen in 
de Kempische klei. 

van het kastje naar de muur 

Toch weet men niet goed wat men ermee 
moet. Herhaaldelijk klagen de politici 
dat zij van het kastje naar de muur 
gestuurd worden. Een risico-analyse 
van het gebeuren in Mol is niet in te 
zien, ofschoon die wel gemaakt is. Ook 
zouden sommigen graag een kijkje gaan 
nemen in een commercieel bedrijf. In 
een ovèrheidsinstelling als het SCK 
kan men immers veiliger werken dan in 
een commerciële installatie, die winst 
moet maken! Geukers, voorzitter van 
het IOZOB zei in zijn inleiding op het 
forum, dat de nota "ongetwijfeld man
co's heeft". Ook werd "beslist geen 
volledigheid gepretendeerd". Het wach
ten is nu nog op een standpuntsbepa
ling. 

J B 
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KEMA concludeert in nieuw boek: 

Zon gevaarlijker dan 
kernenergie 
Het g~t in de markt wordt razend 
snel opgevuld met talloze boeken 
die ter gelegenheid van de "brede 
maatschappelijke diskussie" in 
de boekhandel verschijnen. 
De atoom-lobby mengt zich nu 
ook in de strijd. En hoe~ 

Omslag en titel van deze Aula-pocket 
suggereren dat de schrijver een soort 
afweging maakt. Dat wordt nog eens 
bevestigd door de ondertitel: "Zake
lijke informatie over de voor- en 
nadelen van kernenergie". De voorop
gezette bedoeling is duidelijk, nog 
afgezien dat de KEMA achter dit werk 
staat. De mensen zijn niet goed ge
tnformeerd over het verschijnsel kern
energie, de nadelen zijn altijd breed 
uitgemeten en overdreven. 
Buitenlandse voorbeelden (zonder landen 
te noemen) hebben er toe geleid dat 
dáár het ·onderwerp meer rationeel wordt 
benaderd.In Nederland, zo stelt van 
Loon, weten de voorstanders all.es van 
kernenergie af, te~wijl de tegenstan
ders zich laten leiden door hun emoties. 
Hij noemt België, met 25% atoomstroom: 
"De acties tegen kernenergie zijn daar 
echter veel minder heftig en roepen 
minder emot,ies op bij grote groepen 
mensen". Dit heet rationele benadering! 

lrL- L:J 
-~ERNENERGIE 

sticker uitgebracht 
en gratis verspreid 
door personeel van 
de KEMA. Persoon
lijk initiatief, zo 
·heet het ••••. 

De tijd was te kort om dit boekje vol
ledig en serieus te lezen. Vandaar dat 
we volstaan met een aantal EMOTIONELE 
KANTTEKENINGEN aan de hand van een 
aantal (willekeurige) pagina's. 

Blz. 78: Volgens Van Loon is het China
syndroom genoemd naar een film, terwijl 
het precies andersom is. Slordig. 
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Blz. 84: "De gevolgen van het bedrijfs
incident bij Harrisburg zijn dus, af
gezien van de financiële kant, gering". 
Lees maar na, het staat er echt zo! 

Blz. 134: Van Loon beschijft de risi
co's van alle energiebronnen. Leest 
u even mee? "Zonne-energie, windenergie 
en energie uit biomassa hebben nog geen 
statistisch betrouwbare cijfers opge~ 
leverd (maar er zijn al wel slacht
offers gevallen); waarschijnlijk is 
het risico hiervan ongeveer ·gelijk 
aan dat van oliecentrales: 0,6 doden 
per 1000 MWe per jaar. " Een even 
verder: "En hoe zit dat met kern
energie? Een 1000 MWe centrale 
eist per jaar gemiddeld slechts 
0,05 doden; •• " 
De konklusie is duidelijk. Kern
energie is zelfs 10 maal veiliger 
dat alternatieve energie!!! 
Het is op z'n minst schandalig 
dat Van Loon uitspraken doet, die 
hij niet bewijst met ·feiten of 
voorbeelden. 
Ook Belgiê komt regelmatig op de 
proppen • .Oat land is immers het 
mooiste voorbeeld voor de atoom~ 
lobby. Maar van Loon is niet hele
maal·goed geinformeerd. Twee voor
beeldjes. "De huidige ondercapaci
teit (van opwerking) heeft door de 
mogelijkheid van hogere tarieven 
ook wee~ de mogelijkheid geschapen 
om de fabriek in Mol (Eurochemic) 
economisch renQabel te laten draai
en; aan da.t plan wordt momenteel 

·gewerkt" (blz. 101). Van Loon beeft 
misschien twee beierende klokken ver
wisseld, want op blz. 114 schrijft 
hij: "Voor Belgie worden klei"":'afzet
tingen in De Kempen als opslagmo
gelijkheid genoemd". 
voór 3· riks een objektief, zakelijk 
boek vóór kernenergie. Goedkoop en 
goedkoop. Leuk boek voor iemand die 
eens flink boos wil worden over de 
zogenaamde rationele benadering! 

WK 
KERNENERGIE: VOOR OF TEGEN?? 
door A.J. van ;Loon 
(Uitg: Spectrum 1981, f7,50) 
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Vriendschapshuis heropend 

Opleving akties tegen Kalkar 
Nederlandse en Duitse anti-kernener
giegroepen hebben besloten het Vriend
schapshuis Kalkar weer in gebruik te 
nemen. Om te voorkomen dat de Duitse 
overheid het huis sluit, wordt de 
grond onder het ouis verpacht aan· 
symnathisanten. 
Bet verzet van boer Maas tegen de 
snelle kweekreaktor vormt één van de 
steunpilaren uit de omgeving van Kal
kar. Bet land van hem grenst aan het 
bouwterrein van de centrale. Op dit 
land staat een melkschuur die in 1977 
een aantal maanden dienst heeft ge
daan als alternatief informatiecen
trum tegen kernenergie. Op last van 
de overheid werd dit centrum gesloten. 
Er was geen officiële vergunning en 
})ovendien paste een dergelijk centrum 
niet in de omgeving. Toen boer Maas 
alsnog een vergunning aanvroeg werd 
dit geweigerd . Uit veiligheidsoverwe
gingen. 

pachten 
Vorig jaar besloten het Bürgerinitia
tive Stop Kalkar het vriendschapshuis 
opnieuw te openen. Om te voorkomen 
dat het weer gesloten zou worden, 
werd de 1000 m2 grond, waarop het huis 
staat door de B.I. Stop Kalkar van 
Maas gepacht. De grond is 'in duizend 
eenheden verdee~d en wordt per vierkan
te meter verpacht aan kernenergietegen
standers. Voor tien gulden per jaar 
kan men 1 m2 pachten, waarmee je ge
lijk lid bent van de belangengemeen
schap van kleinpachters. Deze gemeen
schap zet zich in tegen de verdere 
bouw en ingebruikname van de snelle 
kweekreaktor in Kalkar. Het pachtver
drag geeft recht op individueel ge
bruik van de grond. In het vriend
schapshuis wordt jaarlijks een verga
dering gehouden van kleinpachters. De
ze besluit wat er met de grond qebeurt. 

voortgang 
Met dit initiatief wordt de strijd te
gen Kalkar nieuw leven ingeblazen. Zo
als bekend, was bij de laatste grote 
demonstratie tegen Kalkar de route 
naar de centrale verPQden. Nu zal de 
overheid bij een volgende gelegenheid 
de duizend pachters de doorgaan naar 
het vriendschapshuis niet kunnen wei
geren. Bij de officiële opening van 
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het huis van 1 tot 4 mei a.s . wordt 
een tentenkamp georganiseerd. Dan 
wordt tevens gesproken over nieuwe 
akties tegen de centrale. 

het vriendschapshuis i n Kalkar 

De bouw heeft door het massale verzet 
al veel vertraging ondervonden. De be
groting is al ver overschreden. Reden 
waarom België heeft besloten geen geld 
meer extra beschikbaar te stellen. In 
Nederland ligt een motie klaar met 
hetzelfde doel. Hierdoor zullen alle 
nieuwe kosten voor rekening van de 
Duitseelektriciteitsmaatschappijen ko
men. Dit zou een verhoging betekenen 
van de prijs van atoomstroom. 
Voor de bouw is inmiddels de derde ver
gunning afgegeven. Hierdoor kunnen de 
elektronische meet- en regelsystemen 
aangebracht worden. Bovendien kan met 
de bouw ván het koelsysteem begonnen 
worden. Voor de installatie van het 
reaktorvat, het hart van de centrale 
dat inmiddels op het bouwterrein aan
wezig is, wordt de verqunning nog de
ze zomer verwacht . 

De Stop Kalkar Groep Nijmegen heeft 
onlangs een informatiemap met de meest 
recente ontwikkelingen over Kalkar 
uitgegeven. Ook zetten zij pachtbe
wijzen in Nederland uit. Door tien 
gulden over te maken op giro 4233953 
ten name van Stop Kalkar te Nijmegen 
met vermelding van "grond Kalkar•t kan 
men de aktie steunen en kleinpachter 
worden. Ook kan men bij de Stop Kal
kar Groep Nijmegen meer informatie 
krijgen. Bet adres is: 

St. Anthoniusplaats 14 
Nijmegen, tel: (080) 230252 

JvdA 

11 



brandstof: signalen over energie 
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_In het themanuDIIler van "Brabant 
Natuurlijk" van de Brabantse Mi
lieufederatie wordt onder andere 
de stelling geponeerd dat meer 
aandacht aan milieueducatie be
steed moet worden. Dat doen wij 
al jaren! 

De Stroomgroep Stop Kernenergie 
Eindhoven heeft in samenwerking 
met de Werkgroep Stop Atoomplan
nen Kempen een b~ochure uitge
bracht over Mol. Zie ook elders 
in dit nUDIIler van ALLICHT. Deze 
is te bestellen door overmaking 
van f 3,-- (inclusief porti) op 
giro 4008284 t.n.v. SSK te Eind
hoven onder vermelding van "Kern
energie naast de deur", zo heet 
de brochure dus. 

Geheim! Shell en Esso hebben al 
l••eer een nieuwe gasbel gevonden. 
Dus wordt het gas volgend jaar 
weer duurder. Ssst, niet verder 
vertellen. 

In Breda is sinds oktober de 
Werkgroep Straling en Gezondheid 
aktief. Zij bestaat op dit moment 
voornamelijk uit verpleegkundigen 
die.geschrokken zijn van de al 
te kwistige toepassing van stra
ling, vooral ook in de gezond
heidszorg. De groep heeft al ver
schillende informatieavonden ge
organiseerd. Zij geeft ook een 
fraai uitgevoerd krantje uit on
der de titel "Straling en Gezond
heid". Bet aprilnuDIIler van dit 
blad is gewijd aan de gevaren van 
lage stralingsdoses. Zoals diè in 
de gezondheidszorg gebruik wor
den, maar ook door kernenergie 
te verwachten zijn. 
Kon taktadres: Heuvel1=1traat 33 
4812 PB Breda, tel: 076-140243. 
Giften zijn welkom op gironUDIIler 
4310633 van Toon de Wit in Til
burg. 

In Bonn wordt begin april een 
bijeenkomst gehouden van de Nu
cleaire Planninggroep. wat zou 
dat nu weer zijn?? 

r-----------------~ 

KE-RNENERGIE? 

ALLICHT NIET! 
Bovenstaand affiche is op A-3 
formaat te krijgen door stor
ting van f 2,50 op giro 4195782 
t.n.v. Sjaak Joha te Drachten. 
Wij hebben ons blad er niet naar 
genoemd hoor~ 

Opnieuw is een forse gasprijsver~ 
hoging aangekondigd. Met maar 
liefst twintig procent! Alle pro~ 
testen, onder andere van de ge
meente Eindhoven, hielpen tot nu 
toe niet. De minister wil en zal 
de prijzen "harmoniseren" met die 
van de olie. Een mooi woord voor 
verhogen. Dat betekent een aan
slag op het toch al onder druk 
staande budget van de modalen. 
Maar ook betekent dat enkele mil
jarden •eer aan winst voor de 
oliemaatschappijen Shell en Esso, 
kassa! En ••• een evengroot bedrag 
aan winst voor de Nederlandse 
Staat door winstbelasting en via 
deelname in de NAM, de maatschap
pij die het gas wint. Het parle
ment zou graag zien dat die gel
den gebruikt worden voor het op
zetten van nieuwe industrieën en 
stimulering van de zwakke regio's. 
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