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vaten radio-aktief afval in Mol , gereed voor stort in oceaan (pag. 5) 

in dit nummer o.a.: 
Kernenergie bedreigt de Maas 
Stadsverwarming in Helmond 
Gouden eeuw met windenergie? 
"Volksenergie" in de problemen 

b91icht: 



redaktioneel 
Eerst een woordje tot onze mede-aktievoerders in 
den zuidelijken lande. Wij willen graag voor al
licht artikelen hebben over plaatselijk nieuws, 
te ondernemen akties en dergelijke. De Stroom
groep uit Den Bosch geeft het goede voorbeeld. 

De KEMA lijkt een kleinschalig bedrijfje een 
loer te ~aaien. Bet bedrijfje werkt op het ge
bied van energiebesparing. Blijft U alstublieft 
kalm als U dat leest, ga niet meteen de ramen 
ingooien bij de KEMA. 

Gelukkig komt de windenergie iets meer in de be• 
langstelling te staan. Wind en weer dienende 
kunnen we binnen niet al te lange tijd gedeelte
lijk van de wind leven. Goede en slechte zaken 
wisselen elkaar af in ons artikel "Laat maar 
waaien". Bet blijkt dat soumige ambtelijke wind
builen van windmolens een windje moeten laten. 

Verder nog nieuws over de manier waarop het ECN 
het probleem van het radioaktief afval hoopt op 
te lossen, nu ze voorlopig niet in de oceaan mo
gen storten. 

Wat de energie-maatschappijen willen klaarmaken 
stemt soms toch wel droef te moede. Een voor
beeld is de manier waarop ze in Belmond stads
verwarming willen toepassen. Volgens de direk
teur van de Amercentrale is de PNEM heus wel 
kreatief als het gaat om nieuwe energieprojek
ten. Boe kreatief men daar bezig is, wordt in 

In allicht 2 zijn twee fouten geslopen die we 
hier willen herstellen. Op pagina 7 wordt mel
ding gemaakt van "de Knijpkat" in Tilburg. Bet 
juiste adres luidt: Stationsstraat 15, 5038 EB 
Tilburg. 
Op pagina 2 van belicht wordt in de eerste ali
nea gesproken over onsplijtbaar u-235. Dit moet 
echter zijn "onsplijtbaar u-238". u-235 is juist 
wel splijtbaar! 

dit nummer uit de doeken gedaan. 
Waarom gaat de PNEM niet eens in SOddertOrn 
(Zweden) kijken? Daar loopt een proefprS>jekt om 
met zonneênergie stadsverwarming toe te passen. 
Zonnekollektore~ worden als voorverwarmers in 
het circuit opgenomen en verminderen zo het 
energieverbruik. 

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, 0164()-50556 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 0165o-41216 

Bram Soethoudt, Dr. Schaapmanstraat 6, 
4731 JT Oudenbosch, 01652-4424 
Energiegroep Zevenbergen, Melljn 19, 
4761 NM Zevenbergen 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076·146105 
Maurice Verschuren, Royaaldreef 1, 
4854 PR Bavel, 076-614666 

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

André v.d. Velden, Ujsterhof 23, 
4921 VR Made, 01626-2465 

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

Wereldwinkel, Molenstraat Sb, 
5051 LD Goirle, 013-344641 
Energiecommissie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612·4248 

EK Mldden Langstraat, 
Anthoniusstraat 119, 
5144 AC Waalwijk, 0416o-37703 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's Hertogenbosch, 073-134893 

SSK Oss, Weverseind 12, 
5345 ZP Oss, 0412()-23890 

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

WSAK, de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04004-4609 

Energlewlnkel, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 04()-443063 
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SSK Eindhoven, Havenstraat 7, 
5611 VE Eindhoven, 04o-122819 

Energlewerkgroep, Waterhoenhof 2, 
5672 VH Nuenen, 04()-833204 

EK Best, J. Hendrikxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-3125 
Marlet de Swart, Zwin 29, 
5751 ZT Deurne, <J493o-6057 

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

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

P.SP Brabant, Tuinstraat 50, 
5038 DC Tilburg 

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

Limburg 

Umburgs Energie'Overleg, Marlastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 
WSA Weert, Bassin 10, 
60()1 GZ Weert, 0495()-33234 

EK Venray, Hoenderstraat 10, 
5801 CK Venray, 0478()-83293 

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

Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen 

REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 0475o-18900 
SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 0475()-12047 

SSK Zuid-Limburg, Putstraat 29, 
6131 HH Sittard 
J;:nergiegroep, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08896-3257 
SSK Gennep, Kleefseweg 9, 
6595 NK Ottersurn 

Zeeland 

Energie Komltee Zeeland 
Postbus 208 
4330 AE Middelburg, 01180·25347 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 0118()-35683 

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

Overige 

Vereniging Milieudefensie 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 zo Amsten'Jam, 02()-221366 
Landelijk Energie Komitee 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 0»221366 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 03()-314314 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747-5242 
Centrum voor Energiebesparing 
Wijnhaven 13, 
3011 WH Rotterdam, 010·149884 

World lnformation Service on Energy (WISE), 
Biaslusstraat 90 
1091 CW Amsterdam, 02()-924264 

Verenigde Aktiegroe~n voor Kernstop (V AKS) 
Breughelstraat 31-33 
2000 Antwerpen, 031-186592 

kolofon 
"Allicht'' Is een uitgave van de geZàmenlljke 
energiekomttees van Zuid-Nederland. Deze zet· 
ten zich In voor een demokratisch, mens- en 
milieuvriendelijk energiebeleid. Geen "kem· 
energie of kolen" dus, maar doelmatiger ge. 
brulk van energie en zoveel mogelijk aanwen
ding van alternatleven als zon en wind. 
Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energleproducenten. Aan regionale ontwlkk• 
llngen wordt In ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekencle 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. Hans Bellers, Joost Andrik, Jan 
Baltussen, René Paré en Frank Sengers. 

Redaktleadres: Postbus 8107, 5004 GC Tilburg. 
De redaktie Is telefonisch te bereiken onder 
nummer 04()-122819. 
Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van 17,50 (steunabonnement: 112,50; voor In
stellingen: f25,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 750. 
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Kernenergie bedreigt rivier 

Mijn naam is Maas 
"Mijn naam is Maas. Ik ben een rivier en ik word bedreigd." De Maas 
vormt de inzet van een spelletje poker, waarbij de drie oeverstaten 
(Frankrijk, Belgiê en Nederland) elk hun eigen belangen nastreven. 

Frankrijk waar de Maas ontspringt, 
heeft doelbewuste plannen om het 
Maaswater te gebruiken als koelwa-
ter voor een park nieuwe kerncen
trales te Chooz, aan de grens met 
Belgiê. Belgiê beschouwt de Maas al 
geruime tijd als afvoerleiding voor 
de waalse industrie tussen Namen en 
Luik. Bovendien maakt Belgiê gebruik 
van de waterkracht: 3 stuwdammen wekken 
een aardige hoeveelheid stroom op. 
Nederland, tenslotte, haalt drinkwater 
uit de Maas. Via enorme spaarbekkens 
in de Biesbosch wordt redelijk drink~ 
water geleverd aan Rotterdam en omge
ving. 
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de legpuzzel 
De franse staatselektriciteitsmaat
schappij E.D.F 
acht het noodzakelijk dat er te Chooz 
een serie atoomcentrales bijkomt. 
Momenteel staat er al een te draaien. 
Voor de koeling zal gebruik worden 
gemaakt van Maaswater, met alle ge
volgen vandien: opwarming van de ri
vier, radioaktieve stoffen in het 
water (onder andere het niet te fil
teren tritium) en een lagere water
stand als gevolg van verdamping bij 
de koeling. 
Deze lagere waterstand verontrust 
Belgiê het meest. Niet het feit dat 
er een tros kerncentrales bij zal ko-
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men; want de Belgen hebben nog steeds 
plannen van twee kerncentrales langs 
de Maas. 
België vreest dat er in de toekomst 
te weinig koelwater zal overblijven 
en te weinig water om de bestaande 
en geplande belgische waterkracht
centrales te laten werken. 
En tegelijkertijd wil België goede 
maatjes met Nederland blijven door 
voldoende Maaswater te "leveren" 
voor dorstig Rotterdam ••••• in de hoop 
dat Nederland instemt met de aanleg 
van het fel omstreden Baalhoek-kanaal 
in Zeeuws Vlaanderen. Dit kanaal zou 
een uitkomst bieden voor de industria
lisatie van de Linker Schelde Oever 
boven Antwerpen, waar de centrales 
van Doel het landschap dominerèn en 
waar plaats is voor nog meer chemi
$Che en andere industrie. Het Maas
water vormt de inzet van al deze 
"leuke onwikkelingen". 

van alles mogelijk ... 

Er is nog van alles mogelijk om ieder 
zijn deel te geven. Laten we één 
mogelijkheid nader bekijken. Neder
land wil koste wat het kost schoon 
en bruikbaar drinkwater, en 
'betaalt' dat met de toestemming voor 
het Baalhoek-kanaal. Een uniek stuk 
natuurgebied wordt opgeofferd aan de 
chemie., in ruil voor schoon (?) drink
water. Belgie moet die belofte nakomen 
en zal alle zeilen bijzetten om vol
doende water te leveren, en gaat met 
de fransen praten. Die willen daar wel 
een regeling voor maken, door een 
nieuwe stuwdam in de Houille te bouwen. 
Maar dan moeten de Belgen wel hun 
milieu-eisen ten aanzien van die nieuwe 
centrales laten varen. België gaat door 
de knieën. 
Het sommetje is snel uitgerekend. De 
atoomcentrales van Chooz zullen onge
looflijke gevolgen veroorzaken, niet 
alleen in en bij de Maas, maar ook in 
Rotterdam en in Zeeuws Vlaanderen. 
Drinkwater wordt gebruikt als wissel
geld. De fransen kunnen lachen. Zij 
tappen Maaswater af voordat het als 
koelwater wordt gebruikt. 

WK 
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Geen ruimte voor kleine bedrijfJes 

Volksenergie in de problemen 
Langzaamaan komt de energiebesparingstechniek van de grond. Het blijkt 
economisch rendabel. Maar het gaat nog lang niet van een leien dakje. 
Dat blijkt bij Volksenergie, een kleinscpalig bedrijfje aan de Looi
akkerstraat in Eindhoven. 

pompautomaat 

Volksenergie produceert verschillende 
typen pompautomaten voor de centrale 
verwarming (cv). Wat doet zo'n pomp
automaat nu? Normaal wordt bij een mo
derne e.v.-installatie het water door 
een elektrische pomp rondgestuurd. In 
de meest.e gevallen draait deze pomp 
gemakshalve continu: 24 uur per dag, 
12 maanden per jaar. Zodoende word~ 
buiten het stookseizoen koud water 
rondgepompt. Pure verspilling, eigen
lijk. Sommige mensen schakelen dan 
ook 's ~omers de pomp uit. Daarmee 
besparen zij inderdaag aardig wat 
energie. Maar het kan gebeuren dat door 
stilstand de pomp vast komt te zitten. 
Maar ook tijdens bet stookseizoen, 
vooral 's nachts als de thermostaat 
omlaag gaat, hoeft de pomp een belang
rijk deel van de tijd eigenlijk ook 
niet te draaien. Een pompautomaat 
zorgt er nu voor dat een pomp niet 
draait als het ook niet werkelijk hoeft. 

niet nadelig voor pomp 

Uit onderzoek van het VEG-gasinstituut 
en de KEMA is gebleken dat voortdurend 
in- en uitschakelen van de pomp niet na
delig is. Maar een e.v.-pomp die lange 
tijd stilstaat kan vast komen te zitten 
door kalk- en roestafzettingen. Daarom 
is de automaat voorzien van een klokje, 
dat ervoor zorgt dat de pomp ook buiten 
het stookseizoen elke 24 uur ongeveer 
vijf minuten draait. 

besparing: Dodewaard overbodig 
Er kan met dit eenvoudige apparaat een 
flinke energiebesparing bereikt worden. 
Zonder extra moeite of zorgen. Per huis 
gebruikt de pomp met deze automaat min
der dan de helft aan stroom dan zonder! 
Bij een kilowattuurprijs van 20 cent 
komt dat neer op een besparing van f 60 
per jaar. En dat betekent dat de auto
maat - het standaardtype kost een kleine 
160 gulden inclusief BTW - in 2,5 jaar 
is terugverdiend. Economisch is hij dus 
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zeker rendabel. Maar je kunt ook een 
andere rekensom maken. Als in alle wo
ninqen in Nederland zo'n automaat bij de 
e.v.-pomp geinstalleerd zou worden, zou 
dat zoveel stroom besparen als nu door 
de kerncentrale in Dodewaard geleverd 
wordt! 

gasinstituut ligt dwars 
Volksenerqie is niet de enige die met 
een pompautomaat op de markt is gekomen. 
Ook het VEG~gasintituut heeft er een 
ontwikkeld. Deze werkt echter met een 
tijdmechanisme om de pomp uit te scha
kelen. Die van Volksenergie schakelt 
de pomp uit, als het water beneden de 
35° c is gekomen. Bij een onderzoek 
van de Consumentenbond in januari 1980 
kwam de automaat van Volksenergie als 
de beste uit de bus. Deze reclame deed 
de verkopen flink stijgen. Men moest 
meer medewerkers gaan aantrekken. Maar 
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juist toen het goed leek te gaan begon 
het VEG-gasinstituut rot te doen. Veel 
installateurs mochten geen automaten 
van Volksenergie meer plaatsen, omdat 
het KEMA-keurmerk ontbrak. Dat was wel 
aangevraagd, maar volgens Volksenergie 
vertraagt het gasinstituut de keuring. 
Ook heeft het instituut voor negatieve 
publiciteit gezorgd door de Volksener
gieautomaten te noemen als het ging 
over niet-gekeurde apparatuur! En dat 
terwijl de keuring al in 1979 was aan
gevraagd! 

~t'''"'~~ ~ .... / / .. , 
'~I/~~ 
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zes mensen met ontslag 

Het gevolg van dit alles was dat de 
verkopen sinds september 1980 zijn 
ingezakt. Zes van de negen mensen 
zijn met ontslag gemoeten. Sindsdien 
heeft Volksenergie het zich ook niet 
meer kunnen veroorloven ·Om reclame 
te maken. 
De zes ontslagen mensen willen met 
behoud van hun uitkering weer bij 
Volksenergie aan het werk. Als het 
gaskeurmerk binnenkort afgegeven 
wordt, zal Volksenergie hard moeten 
vechten om weer in de markt te komen. 
Je bent gauw vergeten, ook al levert 
het bedrijfje aan kleine afnemers te
gen gunstiger prijzen dan andere leve
ranéiers. 

arbeiderszelfbestuur 

Volksenergie is gezamenlijk eigendom van 
de werknemers. Ieder neemt deel in het 
bestuur ervan en is mede-verantwoorde
lijk. Wel zijn taken als boekhouding, 
ontwikkeling en inkoop e.d. verdeeld, 
maar aan de produktie neemt iedereen 
deel. 
Eind 1978 betrok men•met drie mensen 
het pandje aan de Looiakkerstraat. Een 
jaar later trok Volksenergie nog zes 
mensen aan, die nu dus met ontslag zijn. 
In de goede tijd bedroeg de omzet rond 
de 3000 stuks per j·aar, hetgeen 
320.0ÖO gulden opleverde. De medewerkers 
werken er tot nu toe op minimumloonbasis. 
Door de tussenhandel over te slaan en 
rechtstreeks te leveren, probeert men de 
prijs zo laag mogelijk te houden. 

JB 
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Tijdelijke opslag in Mol? 

Uitstel stort 
De vergunning voor storting van 
licht radio-aktief afval in de 
oceaan is opgeschort. Het afval 
komt van ziekenhuizen, kerncentra
les en onderzoeksinstellingen. 

Alle afval van het komende jaar moet nu 
te land worden opgeslagen. In Nederland 
zijn de mogelijkheden daartoe bijna uit
geput. Het Energie Onderzoekscentrum in 
Petten heeft dit in een brief aan de di
verse instellingen laten weten. Haar op
haaldienst zal binnenkort beperkt worden. 
Nederland vraagt zowel voor haar eigen 
als voor het Belgische afval een stor
tingavergunning aan. De stort vindt plaats 
volgens het verdrag van Londen, en dat 
is door Belgi~ niet geratificeerd. Maar 
Belgi~ heeft voldoende opslagmogelijkhe
den. 
Nu circuleert het gerucht, dat het Ne
derlandse afval tijdelijk in Belgi~ op
geslagen zal worden. Er zou zelfs al o
verleg geweest zijn! Een vriendendienst, 
natuurlijk. Van offici~le zijde wordt 
alles ontkend. 

JB 

verschijnt er een extra 
Een oud-werknemer van 

•El;l,ro•CQ.~Jiltj..c, de opwerkingsfabriek 
~~··~~,.t over zijn ervarin-

maakten 
ga~n we naar 

gespannen ar- · 
~~~~~~•Y~~~u~u, waarin atoom

moetEm werken. 
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Hopelijk nog deze eeuw in Den Bosch 

Gemeenteraad over Dodewaard 
De Bossche gemeenteraad za~ zich gaan uitspreken over Dodewaard. Dit 
naar aanleiding van een petitie die door een twintigtal groeperingen 
waaronder de Stroomgroep Den Bosch, op 23 april j.l. is aangeboden. 
D~arin staan de bezwaren 4egen kernenergie en Dodewaard in het bijzon
der, nog eens op een rijtje. De gemeente Deh Bosch heeft een aandeel 
in de PNEM, welke op haar beurt aandeelhouder is in de NV GKN (: de 
Dodewaardcentrale). De gemeente Den Bosch is dus medevèrantwoordelijk 
voor deze kernc~ntrale. 

Om dit duidelijk te maken heeft de SSK 
zaterdag 16 m~i een aktie gehouden in de 

·Bossche binnenstad. ·Een aantal vaten met 
radioaktief afval werd onder militaire 
bewaking neergezet. Ook de B.B. was met 
enkele manschappen aanwezig. Geregeld 
werden nieuwe vaten aangevoerd van de 
(ook tijdens de B.M.D. ) doordraaiende 
centrales. Af en toe gebéurden er "klei
ne ongelukken", maar die wist men met Ja
panse voortvarendheid ongedaan te maken. 
Gelukkig waren dweilen en emmers bij de 
hand. Volgens de woordvoerder heeft het 
personeel en de bevolking geen enkel ge
vaar gelopen. Tijdens deze aktie start
te fl. de Brauw, voorzitter van de 
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stuurgroep die de B.M.D. begeleidt, deze 
diskussie . Hij benadrukte nogmaals dat 
tijdens de diskussie niets zou verande.
ren. "De status-quo dient gehandhaafd 
te blijven."· Op het einde van de aktie 
waren zo'n twintig vaten vanuit Dode
waard aangevoerd. Helaas moesten enkele 
verdachte personen door de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst opgepakt worden. 

raad weigert uitspraak 

Donderdag 21 mei kwam de petitie ter 
sprake in de gemeenteraad. De (progres
sieve) raadsgroepering Knillis had al 
een motie klaarliggen. Maar de PvdA 
voelde daar op dat moment niets voor. 
Tijdens een fraktievergadering van die 
partij bleek dat vier van de dertien 
PvdA-gemeenteraadsleden zo'n motie niet 
zouden steunen. Men vond het dus beter 
te voorkomen dat de motie nu in de ge
meenteraad ter sprake zou komen. Ver
deeldheid in de PvdA zo vlak voor de 
verkiezingen kwam niet zo goed uit. Daa.r
om kwam men met een ander voorstel, dat 
de andere partijen CDA en VVD klaar
blijkelijk wel goed uit kwam, want van 
die kant kwam hierop geen enkele reak
tie. In dat voorstel werd a en W ge
vraagd met een advies te komen over de 
kerncentrale in Dodewaard. Dat advies 
zal dan in één of meerdere commissies 
besproken worden. Pas daarna zal de ge
·meenteraad zich uitspreken over de kwes
tie. Dat zal in ieder geval na 17 juni 

· zijn, wanneer de jaarlijkse aandeelhou
dersvergadering van de PNEM plaatsvindt. 
Er zal nu echter wel een dis·kussie over 
Dodewaard plaatsvinden. De SSK blijft de 
zaak in de gaten houden en zal verder 
akti~ ondernemen. Allicht houden wij U 
op de hoogte. 

Han Smits 
SSK Den Bosch 
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Geen kernsplitsing . . . 
. . . maar girosplitsing 

Op 19 mei j.l. is er in Breda weer een 
overleg geweest over de giroblauw-aktie 
in Brabant. Van de raad van commissa
rissen van de PNEM was een reaktie ont
vangén op de brief, waarin onze bezwa
ren tegen de toepassing van kernenergie 
genoemd waren en de daaruitvoortvloei
ende eis aan de PNEM om zich binnen 
het beheersverband GKN v66r sluiting 
uit te spreken. Zoals te verwachten was 
is de PNEM het niet met onze argumen
ten en konklusies eens. Wij zouden de 
belangen van de PNEM schaden en daar
om laat zij zich niet met ons in. Ver
der hebben wij ons niet met de agenda 
van de aandeelhoudersvergadering te 
bemoeien. 
Van her en der komen berichten door, 
dat energiebedrijven klagen over het 

vele werk, dat de aktie veroorzaakt. 
vooral het niet tegelijkertijd posten 
van de twee overschrijvingskaarten 
blijkt effektief te zijn. 
Belangrijk blijft het bijhouden van 
het aantal deelnemers om zodoende 
een stijgende lijn aan te kunnen geven 
van de "wanbetalers". 
Op brieven aan de gemeenten komt stee
vast het antwoord, dat men niet voor
uit wil lopen op de Maatschappelijke 
Diskussie. 

In Limburg is er een provinciale fol
der gedrukt. In Zeeland loopt de ver
spreiding van de folder goed. Tot slöt 
is er nog te melden dat er een lande
lijk affiche in de maak is. 

JA 

"'Energie als maatschappelijk probleem·" 

Energiebeweging doorgelicht 
"Energie als maatschappelijk pro
bleem" is de titel van een nieuw 
boek dat een bijdrage levert aan 
de Brede Maatschappelijk Diskussie 
(BMD). Men probeert duidelijkheid 
te scheppen in de vele aspekten, 
die een rol spelen bij de energie
voorziening. Hete hangijzers als 
de financiering van onderzoek, al
ternatieven en besparingen,op het 
verbruik worden niet uit de weg 
gegaan. Terecht wordt'de opmerking 
gemaakt dat de energievoorziening 
teveel door de technische bril 
wordt bekeken. Men gaat dan ook 
ruimschoots in op de maatschappe
lijke problemen in Nederland. Om 
een inschatting van de deelnemen
de groepen binnen de BMD te kunnen 
maken, wordt er een duidelijk~ana
lyse van de beweging tegen kern
energie gegeven. Ook hun werkwijze 
en communicatiemiddelen worden be
sproken. Zo komt de voorganger van 
dit blad, de ZEK-krant ter sprake. 

allicht 1/3 

De relatie tussen de energieverslin
dende westerse landen en de derde 
wereld wordt met geen woord bespro
ken. Het is dan ook jammer dat de 
beide redakteuren niet verdër heb
ben gekeken dan de Nederlandse 
grens. 
Denk maar aan de drie Belgische 
en zes Duitse kerncentra,niet zo 
heel ver van onze grens! En radio
aktiviteit kent geen grenzen. 
Het boek is wel goed leesbaar 
en geeft over de situatie hier 
in het land goede informatie. 
Maar het is niet af. 

TdL 

ENERGIE ALS MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM 
DQor Drs.P.Ester en Drs.F.L.Leeuw 
Formaat: 15.6 x 23.8 cm. Prijs !37,50 
XII + 240 blz. ing. ISBN 90-232-1791-8 
Serie: Mens en Milieu nr. 5. 
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Gouden eeuw op komst? 

Laat maar waaien 
Windenergie is . weer helemaal in. Een drukbezochte 'Windwerkdag' en 
serieuze belangstelling van de overheid voor een wind/waterprojekt · 
in de Markerwaard - het plan Lievense - zijn voortekens voor een 
positieve ontwikkeling. Het is te hopen dat de ambtelijke molens 
nu ook sneller gaan draaien. 

werk aan de wind 

In september 1980 verschijnt het "Wind
werkboek". Deze best seller (reeds meer 
dan 15.000 exemplaren verkocht) betekent 
een versnelling van de sluimerende ont
wikkelingen. Een grotere groep mensen 
gaat zich intensief bezighouden met de 
mogelijkheden van windenergie. Het Wind
werkboek mag als een onvolprezen stand
aardwerk worden beschouwd met kolossale 
gevolgen: de Windwerkdag (25 april j.l. 
in Utrecht) wordt door 4000 mensen be
zocht waarbij heel wat ervaringen uit
gewisseld worden. Blijkbaar is er een 
tere snaar geraakt, die de uitdaging 
vormt voor een verstandiger energie
beleid. Sinds de Gouden Eeuw (met ruim 
100.000 windmolens in dit land) is de 
windmolen-techniek stil blijven staan. 
Nu lijkt de grote doorbraak nabij, en 
d.ient een forse achterstand te worden 
ingehaald. Opvallend is het feit dat juist 
de •grootschalige plannen (zoals het plan 
Lievense) zo'n aandacht krijgen. Hierin 
schuilt het gevaar dat de grootschalig
heid aanhangers, als PNEM, PZEM en PNEM, 
de dienst blijven uitmaken en met de 
wind-winst gaan slepen. 

ambtelijke molens 

Gelukkig bestaan er ook talloze klein
schalige initiatieven van partikuliere 
molenbouwers. Maar die plannen worden 
in veel gevallen al in een vroeg st~dium 
platgewalst door de ambtelijke molens. 
Bestemmingsplannen, hinderwetvergunning 
en minder formele argumenten ("die mo
lens passen niet in het landschap") blok
keren de uitwerking van dergelijke plan
nen. Een inwoner van Tilburg vraagt in 
1980 vergunning voor de bouw van een 
kleine windmolen in zijn tuin. De Wel
standscommissie wijst de vergunning af. 
en B&W van Tilb~g doelen op de gevaren 
van een omgekeerde ontwikkeling: op het 
moment dat alle t.v. -antennes van de 
daken zijn verdwenen, verschijnen er 
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overal windmolens. Dat kan toch niet! 
Deze afwijzende reakt~es hebben tot 
gevolg dat de doorzetters op eigen 
houtje toch verder werken. Illegaal. 
Daarin kan het gevaar schuilen dat er 
inderdaad ondeugdelijke koostrukties 
worden opgezet, met mogelijke risiko's 
voor omwonenden. Deze 'planologische 
en technische' problemen kunnen worden 
opgelost als de overheden de ruimte 
geven aan windmolens, waarbij tegelijk 
de energiebedrijven optreden als in- . 
spekteurs. In dat kader wordt in Til
burg gewerkt aan een "windmolenbesluit" 
waarin, naar de molenfans hopen, de 
toepassing van windenergie positief 
wordt benaderd en uitgewerkt. 

De gemeente Goirle wil de mogelijkhè
den bekijken om een bestaande hQllandse 
molen geschikt te maken voor stroom
opwekking ten behoeve van het gemeente
huis. Een hoopgevend voorbeeld. 
In een aantal kleine platteland$gemeen
ten vinden we positieve aanduidingen 
in bestemmingsplannen . In de gemeente 
Beusichem is het toegestaan windmolens 
op te zetten voor watervoorziening 
(pompen) en alternatieve energievoor
ziening. 
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Helaas zijn dit de mooie voo~beelden 
die aangeven dat er wel degelijk een 
wil is om wind een kans te geven. 
In het algemeen worden de meeste aan
vragen naar de prullebak verwezen. 
In Friesland worden in 1980 meer dan 
40 aanvragen ingediend, waarvan er 
slechts 2 worden gehonoreerd. Laat 
maar waaien • 

terugkoppelen 

Op langere termijn gaat nog een belang
rijk probleem meespelen. De meeste hui
dige molens hebben een klein vermogen, 
ze leveren een beetje stroom voor een 
huishouden. Volgens de verwachtingen 
zullen er straks grotere molens op de 
markt komen, die te veel stroQm voor 
één woning opwekken. De vraag wordt 
dan: waar moet je met het.overschot 
naar toe? Volgens de Electriciteitswet 
mag een partikulier geen stroom verko
pen aan zijn buren. Het monopolie ligt 
bij de elektriciteitsmaatschappijen 
en hun verlengsnoeren, de gemeentelijke 
energiebedrijven. Terugleveren aan het 
O'fficiêle net is de enige mogelijkheid. 
Maar niet de gemakkelijkste. De elek
triciteitsmaatschappijen staan niet te 
trappelen om "windstroom" op te nemen, 
omdat de overcapaciteit aan stroom dan 
alleen nog maar toeneemt. Het juiste 
gebaar zou dan moeten zijn: stilleggen 
van een grote elektriciteitscentrale. 
Maar dat is het laatste wat van hen 
verwacht mag worden. Omdat windstroom 
niet in hun patroon past, ontvangt de 
molenaar maar een schijntje voor de 
geleverde stroom •••• In de Gouden 
Eeuw moesten de molenaars 'windpacht' 
betalen aan de landsheren. 

zuidenwind 

De belangrijkste voorwaarde voor het 
draaiend houden van windmolens, is uiter
aard de beschikbaarheid van voldoende 
wind. In Zuid-Nederland variëren de 
mogelijkheden van zéér goed (Zeeland} 
tot matig (Limburg) • Een fabrieks-molen 
van 25 meter hoogte (met wiekdiameter 
van 10,6 meter) moet in Zeeland toch 
jaarlijks 35.000 kWh opleveren, bij 
gemiddelde windsnelheid van 6~ meter 
per sekonde. Dezelfde mole·n levert in 
Mi.dden Brabant 20.000 kWh, en in Lim
burg ongeveer 10.000 kWh. De 'zeeuwse' 
molen kan gemakkelijk 10 woonhuizen van 
alle stroom voorzien. Het schrikbeeld 
voor de elektriciteitsmaatschappijen! 
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Gemiddelde 
windsnelheden 
in meters per 

Op basis van de bestaande molens z~Jn 
talloze zelfbouwers aan het werk. Een 
tilburger bouwt momenteel een nieuwe 
woning, met enorme "waterkelder". Naast 
de woning komt een windmolen, die de 
stroom voor het huis opwekt. Met de 
overtollige stroom gaat hij het water 
verwarmen, zodat de kombinatie van 
stroomo~wekking en warmteopwekking hem 
volledig onafhankelijk zal maken van 
gasboeren en stroomproducenten. 
Andere tilburgse plannenmakers richten 
zich op een bestaande fabrieksschoor
steen, waar een vertikale Darrieus
molen geplaatst zou kunnen worden. 
Tenslotte is er een "windmolengroep" 
in oprichting, die de talloze plannen 
en initiatieven gaat bundelen en uit
werken. 

nuttige wind-tips: 

• Windwerkboek, Herman Tossijn/ 
Chris Westra. Amsterdam 1980, 
Ekologische Uitgeverij, f 40,-

• ODE~ Organisatie voor Duurzame 
Energie, Postbus 801, 1000 AV 
Aipsterdam. 

• Stichting Energie Anders, 
Permanent voorlichtingscentrum 
met werkende windmolens. 

WK 
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In wiens belang? 

Stadsverwarming in Helmond 
Ook in Helmond beginnen de stadsverwarmingsplannen vastere vorm aan te 
nemen. Eind maart is het bestemmingsplan Openbaar gemaakt voor een mid
delgrote zogenaamde warmte-kracht-centrale. Deze centrale zal elektri
citeit opwekken èn warm water gaan leveren voor verwarming van 14.000 
nieuw te bouwen woningen. Naar verwachting komt. het bestemmingsplan de
ze zomer in de gemeenteraad ter sprake. 

misleidende informatie 

Door inwoners van Brouwhuis, waar de 
centrale komt te staan, zijn op hoor
zittingen nogal wat bezwaren naar vo
ren gebracht. 
Het betreft voora.l de milieuaspekten van 
het gebruik van kolen, de brandstof voor 
de centrale. De informatie, die de ge
mèente Helmond had gegeven, bleek met 
name op het punt van de te verwachten 
verontreiniging door zwaveldioxide nogal 
misleidend. Zwaveldioxide kan astma en 
bronchitis veroorzaken. Het milieu-ef
fektrapport kwam op een gemiddeld nog 
juist aanvaardbare concentratie in pe 
lucht. Volgens Zeedijk van de TH Eindho
ven echter zijn de gehanteerde rekenme
thoden voor windstil weer ongeldig. Ook 
zouden de concentraties op sommige mo
menten benedenwinds de toegestane waar
den vele malen kunnen overschreiden. Ver
der was men optimistisch ten aanzien 
van schone verbrandingstechnieken, met 
name de wervelbedverbranding. Deze tech
niek is voor centrales van deze omvang 
nog niet ontwikkeld, zo zei Zeedijk. 
Rookgasreiniging is technisch wel moge
lijk, maar voor een centrale als voorge
steld zou dat een dure zaak worden. 

het briefhoofd van een bewoners
organisatie in Nieuwegein 

80 ton vliegas per dag 
Een ander probleem vormt het vliegas. De 
centrale gaat maar liefst 80 ton per dag 
produceren. Volgens Bots van de PNEM kan 
dat allemaal in andere industrieën her
gebruikt worden als bijmengprodukt. Na 
1985 zou de produktie groter zij.n dan de 
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stadsverwarming 
Elektriciteit wordt opgewekt ln centrales. 
Daarbij ontstaat veel afvalwarmte. Dertig 
tot veertig procent van de verstookte 
brandstof wordt omgezet in elektriciteit. 
De rest van de energie verdwijnt in het 
milieu. 
Huizen worden nu veelal individueel ver
wa::md, al dan niet met e.v. Kollektieve 
verwarming kan op zich al een redelijke 
besparing opleveren, maar helemaal ver
standig is het om ook de elektriciteit 
en warmte gekombineerd op te wekken. Je 
maakt dan gebruik van de grote hoop afval
wamrte, die ontstaat bij de opwekking van 
elektriciteit. Hierop berust stadsverwar
ming. 

hergebruiksmogelijkheden.en zou er een 
andere oplossing gevonden moeten worden. 
Men kan het landschap ermee verhogen bij
voorbeeld. Bots vertelde echter niet, 
dat de door zwaveldioxide verzuurde re
gen de zware metalen uit het as oplost, 
die zodoende in grond- en drinkwater 
terecht komen. 
Volgens Zeedijk wordt op dit moment al 
een deel van het vliegas in Belgische 
kleiputten gestort. In Nederland kreeg 
de PNEM hiervoor geen toestemming! Bieze, 
lid van Provinciale Staten, noemde het 
vliegas chemisch afval, reden genoeg om 
naar een andere brandstof uit te kijken. 

alternat i even 

De alternatieven bleven op de hoorzittin
gen wat beperkt. Bieze wilde aardgas in 
plaats van kolen als brandstof voor de 
centrale. Ook Sanders, direkteur van het 
energiebédrijf in Dongen, pleitte in die 
richting. De regering stelt aardgas ter 
beschikking voor stadsverwarming, die mo
gelijkheid is er dus. 
Maar er zijn ook nog andere mogelijkhe
den, die toch wat serieuzer afgewogen 
hadden moeten worden. Met name de klein
schálige opzet van stadsverwarming is 
nauwelijks bestudeerd. Ook betere isola-
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tie van woningen, waardoor de warmtebe
hoefte aanzienlijk kan dalen, is niet o
verwogen. Het Centrum voor Energiebespa
ring berekende dat. het stadsverwarmings
projekt in Lelystad door kleinschalige 
opzet 30% goedkoper is dan de grootscha
lige opzet van nu! 

hogere verwarmingskosten? 

In december van het vorige jaar bereken
de de warmtedistributeur WAMOB de toe
komstige prijs. De bewoners zouden niet 
meer gaan betalen dan normaal bij cen
trale verwarming het geval zou zijn. 
Toch rijzen hier enkele vragen. Is bij
voorbeeld de dure rookgasreiniging op de 
centrale voorzien? Bovendien komt een 
aanzienlijk deel van de kosten niet ten 
laste van het vastrecht, maar wordt op
geteld bij de stichtingskosten van de 
woning. De energiekosten zitten dan ver
sluierd in de huur- of koopprijs. Ook 
komt er geen kookgasnet. Men moet dus 
elektrisch gaan koken. Een dure zaak, 
nieuwe pannen en een nieuw fornuis. Maar 
eveneens een hogere elektriciteitsreke
ning! Al deze extra kosten worden niet 
vermeld bij de prijsberekening. 

fl1,.-

PE EERSTE STAP NAAR EEN· VERANTWOORD 
TILBURGS E'NERGIEBELEIÓ ? 

In Tilburg werd een kritische notitie 
uitgegeven door de Werkgroep Kalkar 

allicht 1/3 

••• lijkt wel stadsverwarming ••• 

onvoldoende 

Het ziet er naar uit, dat de PNEM, KEMA 
en het gasbedrijf Obragas, dat als kom
pensatie voor de lagere gasafzet de warm
tedistributie mag verzorgen, een spel
letje aan het spelen zijn. Van een ge
degen opzet en verstandige afweging van 
alle mogelijkheden is geen sprake geweest. 
De consument gaat de dupe worden en de 
luchtverontreiniging krijgt men op de 
koop toe. 
Stadsverwarming is een gunstige en toe 
te juichen energiebesparingstechniek. 
Maar dan mag het initiatief niet in han
den blijven van energieboeren als PNEM 
en Obragas. Voor hen telt slechts hoge
re afzet en grotere macht, dat blijkt 
nog eens in Helmond. 

toekomst 

Het is niet uitgesloten dat de Agglome
ratie Eindhoven, die stadsverwarming ook 
bestudeerd, eventuele overkapaciteit van 
de Helmondse centrale gaat gebruiken. Er 
moet dan wel een duur leidingennet aan
gelegd worden voor een kleine hoeveel
heid warmte. Tijdens de hoorzitting in 
Brouwhuis bleek evenwel, dat in de toe
komst uitbreiding van de centrale niet 
uitgesloten wordt geacht. Misschien doen 
de bewoners van Brouwhuis er verstandig 
aan het advies van Zeedijk op te volgen 
die zou gaan verhuizen. 

JB 
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Op Franse scholen leren de kinderen 
op speelse wijze omgaan met compu
ters. Zeer populair is momenteel 
een computerspelletje, waarbij de 
leerlingen zelf uitdokteren hoe 
Frankrijk in het jaar 2000 aan 
zijn energie moet komen. Tevens is 
dit spel·, 'enerjeu' , bedoeld om 
Franse kinderen energiebewust te 
maken. Maar wat gebeurt er? De 
leerlipgen kiezen steevast voor het 
huidige Franse energiebeleid ••• met 
veel kernenergie! A1 meer dan 1500 
scholen zijn zodoende.verkeerd ge
programmeerd. 

Met het oog.op de kernenergiede
monstraties in oktober 1980, be-
gon Toneelwerkgroep Proloog in 
september met het spelen van het 
stuk "Wij zijn niet af te koelen"; 
het is sindsdien op vele tiental
len manifestaties en voorlichtings
avonden opgevoerd. Het ·blijkt zo'n 
groot sukses te zijn dat het ook 
komend seizoen op het proqramrna 
blijft staan. 
Er is inmiddels een grammofoon
plaat verschenen waarop het vol
ledige stuk staat. Deze plaat is 
te bestellen door overmaken vari 
f20;- op :~iro 4008284 van SSK in 
Ei: ih· '-'er, o.v.tr. "Wij zijn niet 
af .;.;J:en". 
~r. m~ 'r inlichtingen: Toneel-
,_.Jr:. Jrc~.P Proloog, Cyclamenstraat 
1 , ::: 6L! l K 1 Eindhoven, tel. 040-
124( 15. 

·-·------------

brandstof 
signalen over energie 

Kalkar kw~ekt al een aantal jaren. 
Geen st~room, maar een financiële 
ramp. De bouwkosten schieten als 
een raket omhoog. België'vindt 't 
allemaal te duur worden,.en·Neder
land wil n~et bijlappen. De zwartè 
piet ligt nu bij de Duitsers, die 
alleen al dit jaar een gat van 
218 miljoen mark moeten dichten. 
Kalkar krijgt het duurste monument 
ter wereld,· voor pakw~g 8 miljard. 
"Dat is 'de schuld van de aktie~ 
groepen" jammert de duitse indus
trie, die er overigens niets voor 
voelt om mee te betalen. In Duits·
land . gaan ·nu stemmen op om een 
"atoombelasting" in ·te voeren. 
Moeten ze eens gaan praten met 
oud-minister Lubbers. 

De.werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaanderen geeft ·een brochure uit 
waarin veel goede informatie wordt 
gegeven over de atoomcentrales in 
het Belgische Doel. De brochure 
heet "L;i.ever zonneschijn morgen, 
dan radio-aktieve zorgen•r. Te ver
krijgen door overmaking van twee 
gulden excl. verzendkosten _(f 1 ,55) 
op giro 260697 t.n.v. Rabo-Hulst 
voor rek.nr. ~30021729. 

BLOKKADE-AKTIE IN DOEL. 
In .Doel, bij Antwerpen, staan· twee 
grote kerncentrales en er komen er 
binnenkort twee bij; tezamen een 
zgn. "nucleair park". 
Maar nog is het voor de elektrici
teitsproducenten niet genoeg. Zij 
hebben bij minister Claes een plan 
voor de elektriciteitsvoorziening 
ingediend; hierin staat o.a. dat 
er bij Doel nog eens twee kerncen
trales gebouwd moeten wordenv En 
de minister dreigt het plan goed 
te keuren! 
Om dezé dreiging het hoofd te bie
den, organiseert de Belgische· 
anti-kernenergiebeweging een blok
kade van de centrales te Doel7 
deze aktie ·zal ai spoedig plaats
vinden, nl. vanaf 11 juli a.s. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Het kontaktadres is: VAKS, Breu
ghelstraat 31•33, 2000 Antwerpen, 
tel. 09-3231186592. 

Een nieuwe president zal weinig ver
anderingen aanbrengen in het frans·e 
atoomprogramma. In 1990 moet volgens 
de plannin.cj 75% van éie·stroom ge
leverd worden door atoomcentrales. 
In de resterende 9 jaar moeten er 
nog 56 centrales worden geóouwd. 
Overigeris vindt president Mitte~and 
kweekraaktoren (zoals in Malville en 
Kalkar in aanbouw) "zinloos en ris·
kant". Toch nog een verschilpuntje 
met voorganger Giscard, die de 
Super Phénix als nationaai symbool 
beschouwde. 
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