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Aktie Den Bosch
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Diskussie-bijdrage
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Tilburg
In T ilburg is ee n rapport ver
sche nen ove r enerqiebespa
rin g en w erkgelegenheid. Bij
een goede aanpak kun nen er
600 nieuwe arbeid splaatse n
geschapen worden . Pagina 2



redaktioneel

Energietulogen z1Jn mensen die
op het gebied van energie in de
toekomst kunnen kijken. Eeen
aantal van hen laat weten wat
ons in 1983 te wachten staat.
Een befaamd glazen-bolkijkster
liet haar licht schijnen op de
zonnekollektoren. Een lichte
groei (waarin precies, zei ze
niet) mag worden verwacht. 's
Lands grootste lempkesfabriek
is aan seriefabrikage toe. Het
is nu maar afwachten wat de
marktvraag gaat doen. Ze ziet
het dus ietwat grootbollig.
Onze vaste korrespondent uit
het Limburgse land heeft ook de
gave. Hij schreef ons (even
diep ademhalen). Het energie
verbruik en de milieuvervuiling
in. Limburg e.o. zullen vermin
deren, terwijl een aantal voor
OSM-medewerkers pijnlijke be
slissingen genomen zullen wor
den, omdat DsM haar produkten
niet meer in België en - eksku-

seer - andere Derde-Wereldlan
den kan slijten, doordat de
gulden lekker hard is.
Door "ons" aardgas. Uit het
noorden komen berichten over
nog meer vondsten. Maar u weet,
de bel is voor de Shell.
Ook in 1983 zal het waaien, vol
gens Kees, onze winderige des
kundige. Bouw gerust uw molen
(tje), er is vast en zeker
wind. Zo niet, dan zal Kees zelf
wind produceren.
De direktie van de PNEM groeten
wij hartelijk. Zij zal het ko
mend jaar weer meer salaris
krijgen.
Sinterklaas heeft een Zwarte
Piet in Nederland gelaten. De
Zwarte Piet van de opslagplaats
voor radioaktief afval. Of wij
dan een oplossing weten? Sluit
de kerncentrales en gebruik ze
als opslagplaats.
De financiële situatie van Al
licht zal in 1983 gunstig zijn.

Dat is niet zo moeilijk te
voorspellen, omdat het nu al
bijna een feit is. Van nog een
klein aantal lezerinnen en/of
lezers hopen we binnenkort de
verlenging van het abonnement
geëffektueerd te zien via onze
girorekening.
Wij werken zonder subsidie. We
krijgen geen steun van de KGB.
Van de BVD hebben we trouwens
ook geen last, voorzover we we
ten.
In het nieuwe nummer staat weer
een aantal artikelen om je pen
bij af te likken.
Trek nog een flesje wijn open,
steek nog een sigaartje op, zet
uw kleurentelevisie af en vlei
u in uw rundlederen feauteuil
bij de open haard.
Wij wensen u veel leesgenoegen
en hopen dat het aan u besteed
is geweest. Het beste voor 1983
en kusjes (voor wie dat wil)
van de redaktie.

stimulering

Werkgelegenheidsplan Tilburg
WERK VAN ENERGIE

Energiebesparing is een maat
schappelijk belang, waar de
markt-ekonomie geen oplossing
voor aandraagt. Energiebespa
ring dient, volgens de onder
zoekers Peter van Emden en Fok
ke Goudswaard, gestimuleerd te
worden door de overheid, waar
bij tegelijkertijd een stuk
.blijvende werkgelegenheid ont
staat.

De gemeente Tilburg gaf in 1981 opdracht aan het Provinciaal Op
bouworgaan Noord-Brabant (PON) voor een studie naar het toekom
stige werkgelegenheidsbeleid in de gemeente tot 1990. De "ener
gie-sector" werd ui tbeste.ed aan het Centrum voor Energiebesparing
(CVE) te Delft. In juni '82 werd het deelrapport "Energiebespa
ring en werkgelegenheid in Tilburg" afgerond. De GeJlleenteraad zal
het rapport in het voorjaar van 1983 gaan bespreken.

Wim~O~_
Zoals vrijwel el::/~Jee~t~, .
heeft ook Tilburg een aantal
aanzetten gegeven in de sfeer
van energiebesparing. Bij het
Gemeentelijk Energie Bedrijf
werd in '79 een energiebespa
ringscoördinator aangesteld,
die zichzelf terugverdient door
dat de Gemeente minder hoeft
uit te geven aan energiekosten.
Tilburg wordt ná Gasselte en
Enschede genoemd als toonbeeld
voor energiebewuste gemeente.
Als alle aanbevelingen en uit
kosmsten van het CVE-rapport
daadwerkelijk zouden worden
uitgevoerd, wordt Tilburg ècht
"de .schönste stààd van't làànd~

kolofon __--.

Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Til
burg.
De redaktie is telefonisch te bereiken onder
c(e nummers 040-453299 en 013-351535.

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op
de energieproducenten. Aan regionale ont
wikkelingen wordt in ruime mate aandacht
besteed.
Ingezonden artikelen' of brieven kunnen
door de redaktie bekort worden. Onderte
kende artikelen geven niet noodzakelijk de
mening van de redaktie weer.
Overname van tekst met bronvermelding is
toegestaan. Voor overname van illustraties
dient men kontakt op te nemen met de re
daktie.

Redaktie: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim
Kersten, Joost van der Aalst, Joost Andrik,
Jan Baltussen, Dirk Stoop.
Vormgeving: Frank Sengers, Wil Hendriks.
Illustraties: Tik-Tak-Tekeningen, Cees Cha
muleau.
Zetwerk: Zetcentrum De Vonder,
Eindhoven
Druk: Stichting Kringloopdrukkerij
"de Werkwinkel", Tilburg.

"Àllicht" is een uitgave van de Stichting Al
licht. Deze zet zich in voor een democra
tisch, mens- en milieuvriendelijk energiebe
leid. Geen "kernenergie of kolen" dus, maar
doelmatiger gebruik van energie en zoveel
mogelijk aanwending van alternatieven als
zon en wind.

Eenjaargang omvat minimaal zes nummers.
Een abonnement kunt U nemen door stor
tingvan f 7,50 (steunabonnement: f 15,-;
voor instellingen: f25, -) op gironummer
4208201 van penningmeester Allicht te Til
burg.
Oplage: 750.
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Het onderzoek bestrijkt het ge
hele energie-veld, waarbij
steeds de beoogde besparingen
èn de (extra) werkgelegenheid
nadrukkelijk naar voren worden
gehaald. Naast de aandacht voor
'normale' aktiviteiten (extra
isolatie van gebouwen en woning
en, besparing in bedrijven,enz.>
worden een aantal opmerkelijke
voorstellen gedaan. De plant
soenendienst zou op beperkte
schaal kunnen overschakelen op
paarden, ter vervanging van
trekkers en vrachtauto·s. Be
halve het voordeel van lager
brandstofverbruik en minder
luchtverontreiniging, voegt het
paard een nieuw element toe
aan het straat- en parkbeeld.

duurzame energie
Ook pleiten de onderzoekers
voor gemeentelijke (financiële)
ondersteuning van nieuwe werk
plaatsen cp het gebied van
duurzame energiebronnen. Inmid
dels heeft de Gemeenteraad (op
6 sept. '82) besloten tot sub
sidiëring van Zonnewind, een
windmolenwerkplaats, terwijl
het strakke "windmolenbesluit"
enigszins is versoepeld.
Om de invoering van nieuwe ener
gie-apparatuur bij de bevolking
te vergemakkelijken , wordt naar
het voorbeeld van huur-geysers
en huur-boilers, voorgesteld
windmolens, warmtepompen, zonne
energieinstallaties en warmte/
kracht-installaties aan parti
kulieren te verhuren door het
Geweentelijk Energie Bedrijf.

:1., .

beetd van Titburg-West (foto:

Het rapport vermeldt voorts een
waslijs~van gemeentelijke aan
dachtspunten: recycling, open
bare verlichting, openbaar ver
voer en fietsvoorzieningen,
biogas-winning, afvalscheiding
(voor verbranding, compostering
en hergebruik), aardwarmte en
warmte/kracht-koppeling. Een
aantal aktiviteiten dienen om
gezet te worden in nieuwe werk
projekten als energiewinkel,
bewaakte fietsenstalling, c.v.
installatiebedrijf, met blij
vende arbeidsplaatsen.

werk
Op basis van schattingen en be
rekeningen rolt een werkgelegen
heidsbeeld uit de bus, waaruit
bij een voorzichtig beleid 160
nieuwe arbeidsplaatsen zouden
voortkomen . Indien de zaak
krachtdadig wordt aangepakt,

de mot en van
"Zonneurindn

(fo t o: W. Kersten)

W. Kersten)

ontstaan er in de energiesec
tor in Tilburg ongeveer 600
nieuwe arbeidsplaatsen. De
grootste toename v an werkgele
ge nhe i d wordt ve r oo rzaakt door
extra-isolatie van (ver )nie uw
bouw e n na-isolatie van be
staande bouw. Daarnaast levert
de lokale produktie van warmte
pompen, windmolens en andere
duur zame energie-apparatuur
ongeveer 30 \ van de nieuwe
werkgelegenheid.
Als er bovendien s p rake zou
zijn van deeltijd-arbeid, kun
nen ongeveer 1000 tilburgse
mensen weer aan het werk .

winst
Met de uitvoering van het to
tale plan, tot het j~ar 1990,
is een bedrag gemoeid tussen
de 100 en 300 miljoen gulden.
Voor een noodlijdende gemeente
zal het geen gemakkelijke op
ga ve zijn dit geld bij elkaar
te vergaren. Anderzijds bestaar
er talloze subsidie-mogelijk
heden die een deel van de t ota
le lasten zullen ve r l i chten .
Uiteindelijk gaat het om een
energie-besparing van 20 \ in
de totale gemeente. ~at komt
neer op 43 miljoen m gas en
50 miljoen kWh stroom per jaar.
Met de aanpak van de gemeente
lijke diensten en gebouwen
wordt alleen al een II wi ns t "
geboekt van f 600.000 per jaar.
Het Centrum Voor Energiebespa
ring heeft in ieder geval aan
getoond dat Tilburg de komende
zeven jaar voldoende werk te
verzetten krijgt met een be
leid dat de nadruk legt op
daadwerkelijke energiebespa
ring.
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Niet bij kernenergie alleen...
TER DISKUSSIE
Rampenplan uit Sittard konstateert een versplintering in de mili
eubeweging. Ook vindt het dat de aandacht teveel op kernenergie
gericht is. Het pleit voor meer samenwerking tussen de milieu
groepen en verbreding van de aandacht binnen de AKB. Onderstaand
artikel is een aanzet tot diskussie en oproep tegelijk, met als
uitgangspunt de situatie in Zuid-Limburg.

weer werkgelegenheid voor de
chemiese industrie en de trans
portondernemingen). Dat er
binnen de gevarenzone (drie ki
lometer rond het komplex) meer
dan 100.000 mensen wonen die
niet meer in veiligheid ge
bracht kunnen worden, schijnt
ook niemand te storen. Nee, in
tegendeel, zelfs de plannen
liggen klaar om de fabriek uit
te breiden in de richting van
andere woonkernen op een van de
laatste natuurgebieden die de
westelijke mijnstreek nog rijk/
arm is. En ga zo maar door.
De dreiging van DSM is volgens
ons veel groter dan bijv. die
van Dodewaard. Erger ook
omdat de chemiese industrie
veel geaccepteerder en moeilij
ker weg te denken is uit onze
samenleving dan kernenergiè.
Alhoewel de gifschandalen in
Lekkerkerk, Philips Duphar etc.
een deuk geschopt hebben in de
onfeilbaarheid der techniek.
DSM, om dit voorbeeld maar aan
te houden, is ook een van de
invloedrijkste bedrijven in de
Brede Maatschappelijke Dooddoe
ner. Het bestuur van deze mul
tinational zit letterlijk op de
eerste rij van de atoomlobby.
Kortgeleden heeft Basta: in
Nijmegen een helder boekje1
uitgegeven over hun invloed
binnen UCN, VNO, Stuurgroep
ECN/TNO, Industriële Raad voor
de Kernenergie, Samenwerkings
verband Industriële Grootver
bruikers van Energie, Commissie
Wagner, International Energy
Agency en ga zo maar door. De
Nederlandse Energie Ontwikke
lingsmaatschappij NEOM, geves
tigd in ons Sittard, is een
paar jaar geleden door DSM op
gezet, en heeft sindsdien een
flinke vinger in de energiepap

aanvoer elektriaiteit naar DSM (foto: Baetal )
I \--A..........-J-"--

tetspel van kunnen maken.
Het is een komplex geheel van
bedreigingen, waar kernenergie
maar een klein (zij het wel be
langrijk) onderdeeltje van
vormt. De strijd moet dan ook
tegen dat komplex gericht zijn,
de verbanden aantonen van de
atoomstaat. En tegelijkertijd
een alternatief kreëren voor
die totale rotzooi.

D.S.M.
Neem bijv. het grote "staats"
bedrijf DSM, goed voor 7% van
het nationale energieverbruik.
Een chemies bedrijf met 12.000
werknemers, dat zogenaamde
bulkprodukten produceert (che
miese halfproduktenl, waarvan
over de hele wereld jaarlijks
al een overproduktie is van
25%. Daarnaast heeft DSM sterke
belangen in de kunstmestproduk
tie - afvalprodukt "licht"radi
oaktief gips, wat in oude groe
ven gedumpt wordt -, plus nog
wat overbodige rotzooi zoals
fosfaten en wegwerpplastic.
Dat er vlaknaast een drinkwa
terbedrijf grondwater oppompt,
schijnt geen gevaar te zijn
voor de volksgezondheid. Ten
slotte, als het fout gaat, kun
nen we water uit Noorwegen in
plastic pakken importeren (al-

Het voorgaande heeft geleid tot
het ontstaan van Rampenplan uit
de anti-kernenergiebeweging,
zo'n anderhalf jaar geleden.
Twee stroomgroepen uit Limburg
vonden de tijd rijp om samen
verder te gaan. Stoppen met
werk om fulltime aktie te gaan
voeren.
In Rampenplan hebben we gekozen
voor een totale aanpak. En ge
lukkig zijn we daarin niet de
enigen. En het is daarom zeker
niet uniek, maar wel van belanq
om er over na te denken. Wonend
in Zuid-Limburg, bieden de ram
pen zich dagelijks aan: DSM,
Afcent, awacs, werkloosheid,
katholicisme, vriendjespoli
tiek, afgravingen en atoomra
ketten. We hebben er een kWar-

Wam en Nige
(Kollektief Rampenplan)

De politieke aktiewereld ener
zijds, en de apolitieke ekolo
giese en magiese beweging an
derzijds, hebben bij ons wel
enige frustatie veroorzaakt. We
baalden ervan dat de kabouters
van de jaren zestig een gesple
ten erfenis achtergelaten had
den. Je teelt biologiese wor
teltjes, hult jezelf in oranje
soepjurken, verft je haar in
tien kleuren, verv~oekt kern
energie, loopt rond in een le
ren jas met opschriften, etc.
Typeringen zijn
niet van de lucht en de bewe
ging splitst zichzelf op in
tientallen kleine groepjes en
subkultuurtjes. Rechts heerst
en links verdeelt zichzelf. Dit
klinkt misschien allemaal wat
hard en denigrerend, maar de
realiteit is dat we danig aan
het versmallen zijn. We houden
ons bezig met de toekomst van
de AKB, terwijl die AKB nooit
meer is geweest dan één van de
speerpunten van de miljeu
strijd.

Rampenplan
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I) Het boekje over DSM heet "De
Verbruiker Bepaalt" en wordt
verspreid door Ghet Nejt Ver
zenderij, Postbus 780, Sittard .

agit-prop te verspreiden . Een
kringloopwinkel bijv . verschaft
je ook dat geld en de vergader
ruimte, maar ook een grote
groep mensen die via de tweede
hands spulletjes ook nog eén
foldertje bèwustwording mee
krijgen (hergebruik staat toch
ook in het scenario van Potma) .
Daarnaast bewijs je dat we meer
kunnen dan ME'ers slopen. Enfin
gebruik je kreativiteit tegen
de waanzin . Sukses in de
strijd.

en zijn we in staat betaalde
banen te kreëren als aktiemid
del tegen plaatsing door het
arbeidsburo in grootschalige,
vervuilende, ondemokratiese be
drijven waar mensdodend en on
zinnig werk verricht wordt . Het
kost soms wat meer, maar we
bouwen wel onze eigen duurzame
ekonomie op.

kitomters ver DBM (foto: Basta! )

behoorlijke techniek is nooit
weg en er lopen hts-ers genoeg
rond met bruikbare ideeën en
zonder werk. Via werklozenpro
jekten kun je windmolenbouwkur
sussen en andere duurzame-op
wekkersscholingen opzetten. En
dan is de stap naar een windmo
lenwerkplaats heel klein. Op
diverse plaatsen blijkt dat
maar al te duidelijk.
Of wat dacht je van een kring
loopwinkel als geldmotor voor
een aktiegroep , de eumausgroe
pen bewijzen al jaren dat het
kan. Aktievoeren kost geld,
heeft kontinurteit nodig en een
lage drempe1. Geld kun je ook
verdienen door zaken als stik
kers, buttons, spelen en andere

ekologiese beweging
Tenslotte is ook een belangrij
ke poot het betrekken van de
ekologiese beweging in de
strijd. Bun microrealisatie van
de nieuwe maatschappij moet
niet in oude kabouterideeën
blijven steken. Het kreëren van
memobedrijfjes i s één, maar het
moeten rtiet de nieuwe gesettel
de ondernemers van morgen wor
den. Hetzelfde geldt voor het
ontwikkelen van nieuwe t1a l t e r 
tieve" energieapparaten. Een
windmolen is leuk, maar het
moet wel een tastbare en reële
opwekker zijn . Een beetje

DNDER ALLE

WEERSOMSTANDIGHEDEN

gekregen: onderzoeksbeleid (sa
men met Petten en TNO) en sinds
kort ook financiering behoren
tot het web van energieaktivi
teiten dat DSM medebeheert .
Tenslotte wordt DSM omringd
door de NAVO gevechtshoofdkwar
tieren en kernrakettenbases.
En zo zijn er tientallen kom
plexen als DSM . Burchten die
vaak nog moeilijker te nemen
zijn dan Dodewaard of Doel. En
die door het invoeren van de
zogenaamde "Til-zones straks als
paddestoelen uit de grond zul
len springen. Een permanente
aantasting van ons leefmiljeu,
die grootschaligheid aanwakkert
en de politiestaat als aanhang
wagen heeft .

verbreding
Ons pleidooi is er dan ook op
gericht om de AKS te verbreden
door ook de strijd tegen dat
soort miljeuaantasters opnieuw
op te pakken. Onze bol
dreigt uit elkaar te spatten en
het is daarom van belang dat de
bewegingen die deelbedreigingen
bestrijden zich samenbundelen,
dus zeker de vredesbeweging,
AKB en miljeubeweging.
Vechten voor het behoud van on
ze aardkloot is ook vechten
voor andere produktiewijzes. In
Rampenplan proberen we schoor
voetend werk en aktie te koppe
len. Ten eerste proberen we al
onze uitgaven in eigen beheer
te maken of aan andere klein
schalige arbeiderszelfbestuur
bedrijfjes uit te besteden. Zo
blijft het geld in de beweging

waarsahuLn,ng DSM (foto: Baetal )



5. A is stoom,za
Verklarend energiewoordenboek

/ (128 blz., prijs f6,--).
De schrijvers hebben alle woor
den en begrippen verzameld,
waarvan zij meenden dat ze eni-

/
ge verklaring nodig hebben. Al
le woorden hebben betrekking op
het vraagstuk van de energie-
voorziehing in de toekomst. Het
boek is geschreven om informa

/ tie over het energieprobleem

beschrijving van de boekjes.

/ / I /
3. Dikke Karel en de aarde

Bij de Werkgroep Energiediskussie (WED) is deze maand een serie
van vijf boekjes verschenen, die een aantal aspecten van het
energievraagstuk beschrijven die tot op dit moment slechts voor
een kleine groep ingewijden begrijpelijk waren. Doordat hèt in
formatieproject van de WED met subsidie wordt uitgevoerd, is de
prijs opmerkelijk laag.
Hieronder volgt een korte

Vijf nieuwe energieboekjes
W.E.D.-INFORMATIE

1. Groene ekonomie
Populaire

vertaling vàn het "alternatieve Ecologie voor iedereen (64
scenario" van ir. Theo Potma blz., prijs f4,--).
(95 blz., prijs 15,--). Dit boekje beschrijft in een-
Een groene economie: dat bete- voudige taal en op humoristi-
kent milieubehoud, energiebe- sche wijze hoe energie een rol
sparing en hergebruik van speelt in de ingewikkelde sa-
grondstoffen. Het betekent ook menhang tussen flora, fauna,
welvaart die blijft. atmosfeer en aardkorst. "Dikke
Dit boekje is een eenvoudige Karel", die niet zo verstandig
weergave van een groot studie- met z'n lichaam omspringt,
project van het Centrum voor staat model voor wat er op dit
Energiebesparing, het zgn. CE- moment met de aarde gebeurt. ~voor een groter puoliek toegan-
scenario 1 daarin wordt aangege- Ook de lezer die voor het eerst/kelijk te maken.
ven wat de gevolgen zijn van met het begrip ecologie te ma- "A is atoom, Z is de zon" kan
het "groene" economische be- jken krijgt, vindt in dit werkje worden gebruikt als ge.woon na-
leid: herstel van milieu, werk- een heldere uiteenzetting over slagwerk, maar het is ook als
gelegenheid en industrie door de essentie van het energie- één lang verhaal te lezen.

:~~~i;~~~paring en lastonver-/ "r;ï;iS~;I';I"~ ~

2. Minder energie en toch leuk 4. Mondjesmaat / /'
/ Energie beEpa-

Tientallen tips voor huis en lren door andere voedingsgewoon-
wijk (40 blz., prijs f5,--). te (54 blz., prijs f5,--).
Boekje over energiebesparing Dit werkje geeft inzicht in het
waarmee door de bomen het bos /energiegebruik tijdens de pro
weer te zien is. Het handelt /ductie en bereiding van voed
niet alleen over woningisola- I sel. Daarbij wordt onder meer
tie, maar ook over vervoer, / J'aandacht besteed aan de land- ~~
boodschappen doen en afval. J'~bouw, het vervoer, de voedsel- b 11I?
Energie besparen is lang niet .f/l7erwerkende industrie, verpak- ........hoe este en
altijd kommer en kwel: besparen king en eetgewoonte. . . .
in huis en wijk is vaak leuk en "Mondjesmaat" dwingt de lezer De genoemde pza jzen ziJn inclu-
loont de moeite. ~niet tot.een andere levens- sief.verzendk~sten. U kunt de

~ ~stijl, het reikt slechts infor- boekJes per g1ro bestellen.
r GROEP matie aan om bij het kopen van Vermeldt dan op de girokaart

WERu v~edsel en tijdens de bereiding resp. "Groene", "Besparen",n ervan, heel bewust keuzes te "Dikke Karel", "Mondjesmaat" ofENERGIE kunnen maken. - - ~:-:;ijs van alle boekjes samen
bedraagt f25,--, wanneer u ze

I I afzonderlijk zou bestellen.
, . , Wanneer u ze echter alle vijf
~~""!S!!'!!"".!!S~I~E!!!!· tegelijk koopt, bespaart u opI I SU U de portokosten en bedraagt den prijs slechts f18,--. Vermeldt

u dan op de kaart "pakket".
~ U kunt het passende bedrag o

vermaken op giro 5291910 van de
Werkgroep Energiediskussie in
.Amsterdam.

-61---~--



Wat is de W.E.D.

Muntmeters in Den Bosch?
WEIGERAKTIE
Sinds maart 1982 weigert in Den Bosch een toenemend aantal mensen
maandelijks één gulden op hun elektriciteitsrekening onder het
motto GEEN BOSSCHE PIEK VOOR DODEWAARD-ELEKTRIEK. Zo proberen zij
de gemeente Den Bosch, die via haar aandeel in de PNEM medever
antwoordelijk is voor de kerncentrale in Dodewaard, te dwingen
tot een uitspraak over deze centrale. Tot op heden hebben wij van
de gemeente geen enkele reaktie ontvangen, alleen ontvingen de
weigeraars maandelijks van het gemeentelijk energie- en waterbe
drijf een aanmaning van één gulden. Sinds kort is er echter meer
gebeurd.

De Werkgroep Energiediskussie
(WED) is een vereniging van
55 organisaties en instellin
gen die aktief zijn op het
gebied van milieuzaken, maat
schappij, levensbeschouwing
of politiek. Samen streven ze
binnen de WED naar een ander
energiebeleid. De uitgangs
punten hiervan zijn:
-voor een energiebeleid dat
niet ten koste gaat van mens
en milieu~

-nu en in de toekomst;
-binnen en buiten onze gren-
zen~

-voor een energiebeleid dat
bijdraagt tot een duurzame
economie;

-in ee; democratische samen-
leving.

In het afgelopen half jaar
heeft de WED ongeveer 750
vrijwilligers opgeleid tot·
voorlichter op energiegebied.
Wanneer u met een groep men
sen, bijv. een buurtcomité of
een vereniging, iets wilt or
ganiseren op het gebied van
energie-informatie, neem dan
rustig contact op met het
landelijk bureau van de WED.
Daar wordt dan uitgezocht
welke voorlichters bij u in
de buurt wonen.
Het adres is: WED, Damrak 28
30, 1012 LJ Amsterdam, tel.
020-270328/271368.

------------

Han Smits

Enige tijd geleden werden wij,
de Stropmgroep Stop Kernenergie
Den Bosch, door de heer Hoefna
gels, de direkteur van het
energie- en waterbedrijf in Den
Bosch, uitgenodigd voor een ge
sprek over de aktie Geen Bos
sche Piek voor Dodewaard-Elek
triek, "want dit gaat zo niet
langer".
Tijdens dat gesprek kondigde
hij aan ons af te sluiten of
een muntmeter te plaatsen (een
elektriciteitsmeter waar je
zelf geld in moet gooien om
stroom te krijgen), "als we ons
leven niet beterden". In een
brief die we later van hem kre
gen bleek het afsluiten van de
baan te zijn. Nu werd uitslui
tend gesproken van het "vervan
gen van uw huidige elektrici
teitsmeter door een muntmeter".

geschillencommissie
Nou, zo'n muntautomaatje in
huis wil natuurlijk niemand en
die komt er dus ook niet. We
vragen ons trouwens af of Hoef
nagels echt denkt zo de aktie
te kunnen breken: je zult toch
altijd nog vastrecht, gas etc.
moeten betalen waarop je één
gulden kunt inhouden, en de al
geweigerde guldens kun je op
deze manier niet innen.
Het lijkt er meer op dat Hoef
nagels ons gewoon wil pesten.
We hebben dan ook besloten met
degenen die zo'n brief hadden
ontvangen (ongeveer de helft
van alle weigeraars) een ge
schil aanhangig te maken bij de
nationale Geschillencommissie
Openbare Nutsbedrijven, wat on
dertussen ook is gebeurd. Me
neer Hoefnagels heeft beloofd
op de uitspraak van die commis
sie te wachten alvorens hij

Uh
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Abb. 1: Elektrizitätskosten IIIld L'

zijn muntmetertjes komt bren
gen.
Uitstel dus, dat we goed kunnen
gebruiken om meer mensen bij de
aktie te betrekken.
Publicitair gaat het ook niet
slecht. Voor het eerst sinds
tijden heeft het Brabants Dag
blad zich weer verwaardigd aan
dacht aan Geen Bossche Piek
voor Dodewaard-Elektriek te
schenken en op vrijdag 19 no
vember j.l. stond onze aktie
een half uur lang centraal op
de VPRO-radio. Extra reklame
voor GEEN BOSSCHE PIEK VOOR DO
DEWAARD-ELEKTRIEK in Den Bosch
dus, en meer bekendheid voor
atoomstroQr.a~ties in het hele
land.
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Besparingssysteem
ENERGIEK ZIEKENHUIS
Op 26 november jl is he t nieuwe st. Elisabeth ziekenhuis in Til
burg geopend . Een voor de hand l iggende vraag is hoe men bij de
totstandkoming van zo'n kompl eks van 700 bedden de energievoor
ziening heeft gepland. "Besparen van energie is het uitgangs
punt", a l dus het hoofd technische dienst de heer Goossens.
Vooral de TE-installatie va l t op als getroffen maatregel.

Joost Andrik

Bij elektriciteitsopwekking
in bijvoorbeeld de Amer-cen
trale in Geertruidenberg vormt
elektriciteit het gewenste pro
dukt. Buiten dat is er nog heel
vee l restwarmte, die onbenut
blijft tenzij j e er gebruik van
maakt zoals bij stadsverwarming.
T(otal) E(nergy) is nu een si
Bteem, waarbij én stroom én
warmte worden benut waarbij e
lektriciteit het hoofdpro-
dukt is . Bij warmte-kracht in
s tal l a ties in de industrie is
warmte het hoofdprodukt en
stroom het bi jprodukt . Aan een
TE zitten twee grote voordelen,
ol het rendement ls 80 " ter
wijl de Amer-centrale een ren
dement heeft van slechts 40 t,
onder andere vanwege het verlies
aan restwarmte. Ten tweede is
het beheer van een TE in eigen
handen. TE is dus elektrici
teitsopwekking met behulp van
gasmotoren waarbij nuttig ge
bruik wordt gemaakt van de vrij
komende warmte.
De installatie vergt nogal wat
onderhoud, maar de rest van de
aktiviteiten blijft beperkt tot
geautomatiseerde handelingen in
de data-centrale. Toch is het
nieuwe ziekenhuis niet zelfvoor~
zienend in haa r energiehuishou
ding. 40 % van de stroom wordt
geleverd door de Gemeentelijke
Energie Bedrijven (GEB) . Dit is
uit praktische en uit veilig
heidsoverwegingen gedaan. Er
is in het gebouw nogal wat ap
paratuur, die een zeer stabiele
frekwentie vereist en dit kan
beter gegarandeerd worden door
het openbare elektriciteitsnet.
Verder kan de TE minder fleksi
bel reageren op erg veel ver
s chi l l ende piekbelastingen, die
in een z i ekenhuis nogal eens
voorkome n. Tot slot is het open
bare net op te vatten als een
noodcircuit bij kalamiteiten van
de eigen centrale.
Intuseen is gebleken, dat een
storing in het elektrische cir-
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cuit oorzaak 1s geweest voor het
af en toe wegvallen van de
stroom 'i n het nieuwe zieken
huis.
Mocht de TE stroom overhebben,
dan wordt deze niet aan de
GEB geleverd, omdat de prijs
hiervoor veel lager ligt dan
die van de ingekochte stroom.
Overigens is het maar de vraag
of er ooit een overkapaciteit
zaL ontstaan. In ieder geval
is de investering om terug
levering mogelijk te maken
veel te groot.
De kontakten met de GEB zijn
op alle fronten goed te noemen,
er is alle medewerking ver
leend, aldus de heer Goossens.

klimaat
"Het doel van een ziekenhuis 1s
zieke mensen beter maken". Dit
betekent dat 1n ruimtes waar
patienten verblijven het kli
maat uitstekend regelbaar moet
zijn. In het Elisabeth zieken
huis zijn hiertoe luchtbehande~

ingsinstallaties aangebracht.
ZO kan afhankelijk van de ge
bruiksruimte het klimaat meer
of minder geregeld worden. om
te kunnen koelen of verwarmen
staan in het centraal energie-

generator t otaZ-energy
Zatie

gebouw machines . Er 15 een kop
peling aangebracht met de TE
voor benutting van haar warmte.
uit deze luchtbehandelingR
installaties wordt uit de af
te voeren lucht wa~te terug
gewonnen en dus energie be
spaard. In de afgelopen jaren
ls de toepassing van air-kon
ditioning sterk toegenomen. Bij
dit sisteem behoren drie be
invloedbare faktoren, te weten
ventilatie, luchtzuivering en
vochtigheid. In dit zi eken
huis wordt slechts gedeeltelijk
volledig air-konditioning toe
gepast. Met name O.K. afde
ling, Intensive Care, Laborato
ria. De rest van het gebouw

overzicht totaZ- energy instaZ
Zati e

heeft een zg topkoeling,
d.w.z. koeling treedt pas
in werking wanneer de bui
tentemperatuur hoger is dan
230 C. In deze ruimte wordt
dan ook bevochtigd. Air
konditioning in optimale
toestand betekent
een volkomen beheersbaar bin
nenklimaat. Toch zijn er wel
klachten over, maar deze zijn
volgens toepassere zuiver van
psychologische aard. Echter
uit energetisch oogpunt is de
toepassing van air-konditio
ning minder aantrekkelijk ,
vooral vanwege de grote toename
va n het elektriciteitsverbruik.
Buiten dat blijft de vraag of
je nu ja dan nee air-konditio
ning nodig hebt voor een ideaal
binnenklimaat . Bij beide ant
wourden zijn voorstanders te
vinden.
Weinig diskussie zullen de vol 
gende ~etroffen maatregelen op
leveren : In het ziekenhuis is
overal dubbele beglazing aan-



wezig en z1Jn de buitengevels
gei.soleerd.

alternatieven

Als laatste de vraag of er bij
het ontwerpen/inrichten ook ge
dacht is aan de toepassing van
de zg alternatieve energiebron-

nen. ZOnnekollektoren zijn voor
de voorziening van warmte van
lage temperaturen zeer geschikt
En in een ziekenhuis wordt nog
al wat tapwater gebruikt. De
toepassing van kollektoren is
echter niet rendabel op dit mo
ment. Wel is er rekening gehou
den met de zoninval en de lig
ging van het gebouwen het even-

tueel toekomstig gebruik van
zonnekollektoren.

Tot slot .is meneer Goossens per
soonlijk zeer geinteresseerd in
windenergie en vast van plan als
het ziekenhuis eenmaal draait
zich in deze energievorm te
verdiepen. Hopelijk met sukses
en konkrete resultaten.

Wat sterk aanspreekt is dat zo
wel bij een natuurramp als ook
in oorlogstijd de volledige
aansprakelijkheid blijft be
staan. Logisch ook, omdat de
bevolking niet belast mag wor
den met de uiterste konsekwen
ties van een kernongeval. Wan
neer komt men ook in Nederland

tot dat inZiCht:rr; j

De nieuwe wetgeving stelt dat
eigenaars van kerncentrales
zich tot een bedrag van 300
miljoen Zw.frs. moeten verzeke
ren per kernongeval; daarboven
geeft de Zwitserse regering
dekking tot 1 miljard frs.
Belangrijk is echter dat de ei
genaar van de kerncentrale ook
moet opdraaien voor de schade
vergoedingen die dat bedrag van
1 miljard frs. te boven gaan,
zelfs als het ongeluk voortkomt
uit oorlogshandelingen of een
natuurramp. Bij een uitzonder
lijk grote ramp kan het parle
ment nog extra geld beschikbaar
stellen als de middelen van de
eigenaar van de kerncentrale
zijn uitgeput.

Dat het ook anders kan; bewijst
Zwitserland. Daar nam het par
lement in oktober een wet aan,
waarbij de aansprakelijkheid
niet meer ophoudt bij de magi
sche grens van 1 miljard frs.

Zwitserland

Ongelukken met kernenergie
AANSPRAKELIJKHEID .1".""."",..,

Bij ongelukken in een Neder
landse kerncentrale is de ex
ploitant aansprakelijk tot 100
miljoen gulden per kernongeval;
de exploitant moet zich ook
voor dat bedrag verzekeren. Bo
ven dit bedrag staat de over
heid garant tot 1 miljard gul
den.
Recht op schadevergoeding ver
valt drie jaar na de dag waarop
iemand kennis kon nemen van de
schade. De uiteindelijke verja
ringstermijn is tien jaar na
het kernongeval. Een veel te
korte termijn, omdat stralings
schade zich vaak pas na tien
tallen jaren openbaart, zoals
gebleken is uit de gevolgen van
de atoombommen op Japan.
De aansprakelijkheid is in Ne
derland beperkt, omdat de zeer
zware financiële lasten die het
gevolg zouden kunnen zijn van
onbeperkte aansprakelijkheid,
de ontwikkeling van kernenergie
ernstig in gevaar kunnen bren
gen. Daaruit blijkt dat de Wet
niet zozeer de bevolking be
scherming biedt, maar veeleer
de exploitant van de kerncen
trale:
Daar komt nog bij dat alle ver
zekeringsmaatschappijen - be
halve een enkele onderlinge 
in hun verzekeringspakket de
kostenvergoeding uitgesloten
hebben voor ongevallen die het
gevolg zijn van de produktie
van kernenergie.

------9-



NIEUWE BOEKEN
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Voorraden en gebnMk van enfk ORIËNTATIE
gie ziin eindig. Welke bronnen 0P
S1llan ons nu 1Bf beschikking?

f:n~~~~:a~'~~~;~ DUURZAME
ding van kernwapens. Het mi-

~~~-e.I~~~:=~e: ENERGIE1
wijlt PrincilEs van oe wind- ..
llJIblne. Groot- ofkleinschalig?
Wm leve!1 ia molen op? IZonneboilers. lOOOehUÎlllll.lOl1IIelllllen.
Passieve lonne-energie enactieve isolatie. I Vergîsling
van afvalstnffen. Biogas en alkohol. I Energie uitmeën l!fI rMemn.
Aardwannll!. HOIJlI Door doelmatige< gebruik meer kansen voor
duunarne energie. I Het slechte energierendement van appa
raten. Oewanmll!pomp.1 Morele. polmeke. economische fllOIieven
voor 'duurzame energie. Produktiegroei of enèrgiebespa-

ring? Oe helftvan de ener-

Technieken ~~~~:~
enscenario'S woi1len gelevei1l.lmP'!l-

sen voor de IIldustne.
Suggastiesvoor een beleid.

INTERMEDIAIR BIBLIOTHEEK
van apparaten zoals windturbi
nes en biogasinstallaties. De
Nederlandse overheid stuurt
echter contracten voor de ont
wikkeling van duurzame bronnen
vrijwel onveranderlijk richting
groot bedrijfsleven, waardoor
de kleinen in de kou blijven
staan. Aldus de auteurs van het
boek. De duurzame energie wordt
naar achter doorgeplozen. Voor
wie het een en ander wil con
troleren: achter in het boek
staan de rekenmodellen die ge
hanteerd zijn.

Oriëntatie op duurzame ener
gie, technieken en scenario's
/ door Robert Willem Best,
Henk Dorrestein, Erik van der
Hoeven en Lood van Velzen.
Amsterdam, Intermediair, 1981
tabn,grafkn. 176 pp. ISBN
9064340501. f36,50.

gie door middel van grootscha
lige technieken. Dat de opwek
king van duurzame energie nu
reeds op kleinschalige manier
wordt toegepast, wordt vergeten
De nieuwe technieken welke voor
de industriële innovatie zo
broodnodig zijn, worden vaak
ontwikkeld uit een produkt dat
eerst door een aantal (al dan
niet betaalde) onderzoekers
wordt uitgeprobeerd. Voor de
duurzame energie is dat vaak de
energie-knutselaar (excuus voor
de benaming). Kleine bedrijven
zijn vaak inventiever, doordat
daar beslissingen over minder
schijven lopen en creativiteit
minder wordt afgeremd. In som
mige landen, zoals Denemarken,
nemèn kleine bedrijven sleutel
posities in bij de ontwikkeling

Ook te bestellen door overma
king van f26,-- (incl. ver
zendkosten) op gironummer·
2576166 t.n.v. WISE Derde We
reld te Amsterdam.

slaat, staan veel gegevens die
nog niet eerder gepubliceerd wa
ren. Het is daarom van groot be
lang voor iedereen die geinter
esseerd is in de problematiek
van de Derde Wereld en de ver
spreiding van kernwapens.
Daarnaast bevat het boek een al
gemeen overzicht van de splijt
stofketen en de geschiedenis,
met de nadruk op proliferatie,
en een lijst met kontaktadres
sen. Het boek wordt voorafgegaan
door twee opmerkelijke voorwoor
den, die alleszins stof tot na
denken geven.

Duurzame energie
Duurzame energiebronnen, zoals
zon, wind en biogas staan in de
belangstelling. Hoeveel energie
kunnen zij leveren? Is een
leefbare toekomst voor de gehe
le wereldbevolking mogelijk?
Zijn zij ook voor Nederland van
belang? Op welke principes be
rust de werking van windmolens
en zonnecollectoren? Waar hangt
een grootscheepse invoering van
deze methoden van energie-op
wekking van af?
ORIENTATIE OP DUURZAME ENERGIE
1. Technieken en scenario's, is
de titel van het boek dat uit
gebracht werd door Intermediair
Bibliotheek.
De rol die duurzame energie in
de Nederlandse energievoorzie
ning kan spelen, is sterk af
hankelijk van het totale niveau
van het toekomstige energiever
bruik. Stijgt dit inderdaad nog
met de helft tot het jaar 2000,
zoals men tot voor kort dacht,
en blijft het daarna stijgen,
dan zal de rol van duurzame
bronnen bescheiden blijven en
zal het grootste deel van de
energie geleverd moeten worden
door steenkool en kernenergie.
Wanneer we het energieverbruik
evenwel kunnen stabiliseren of
verminderen, dan zullen duurza
me bronnen een grote rol kunnen
spelen. De auteurs geven aan
dat ze uitgaan van de bestaande
normen over opwekking van ener-

Thijs de la Court
Oeborah Piek

DaRtelNordquiSl
DE NUCLEAR FIX

Bij WISE in Amsterdam is men
vier jaar geleden begonnen met
het verzamelen van alle informa
tie over kernenergie in de Derde
Wereld. Het resultaat is het
boek "De Nuclear Fix", waarin
het onderwerp voor het eerst
volledig wordt beschreven.
Van alle Derde-Wereldlanden is
in het boek een afzonderlijk
verslag opgenomen; wat zijn de
plannen, wat staat er al, en
vooral ook: wie heeft er belang
bij? Dat is aan de éne kant de
westerse industrie, die steeds
met naam genoemd wordt, maar aan
de 'andere kant wordt pijnlijk
duidelijk dat de "vreedzame"
kernenergie de hoofdweg is van
de verspreiding van kernwapens.
Aan dit laatste aspect wordt
ruimschoots aandacht besteed.
In dit overzicht, dat het groot
ste gedeelte van het boek bè-

Nuc/ear Fix
De laatste tien jaar is de vraag
naar kerncentrales op dramati
sche wijze ingezakt, zowel in de
Verenigde Staten als in Europa.
De nucleaire industrie is dan
ook koortsachtig op zoek gegaan
naar nieuwe afzetgebieden; om te
kunnen overleven had zij nieuwe
afnemers nodig. En zo is kern
energie ineens deel gaan uitma
ken van de ontwikkelingshulp. Er
verrijzen kerncentrales in In
dia, de Filippijnen, Brazilië
etc. Dat de aanschaf van deze
mastodonten geen bijdrage levert
aan de economische ontwikkeling
van deze landen, maar er veeleer
een aanslag op is, dat staat als
een paal boven water. Waarom
bouwen zoveel Derde-Wereldlanden
dan ke neentrales?
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Plaats: Hotel Krasnapolsky,
Dam 9, Amsterdam

Kosten: f 25,- (inklusief syl
labus en verslag,
exklusief eten).

Met crèche en kinderprogramma.

u. Koffie
12.30 u.
17.00 u.
22.00 u.

programma

10.00
10.30 
14.00 
20.00 -

Het programma ziet er globaal
als volgt uit:

Inleidingen
Werkgroepen
Forum over Inlichtingen: Vereniging Milieu-
chips, enz. Defensie, Tweede Weteringplant-

22.00 u. Afsluitend feest met soen 9, 1017 ZD AmsterdamIk ;,tsMuller baniB. rel., 020 - ~n:1366 "Ie
lS-;tt ' • J

adressen ======

Het wordt hoog tijd een bruik
bare toekomst-visie te ontwik
kelen, waarin ook antwoord wordt
gegeven op vraagstukken als
werkgelegenheid, arbeid en be
steding van vrije tijd. Het con
gres biedt de deelnemers alle
gelegenheid mee te denken en te
praten over de invulling van
het nieuwe elan binnen de milie~

beweging, waarin aansluiting
moet worden gezocht met andere
sociale bewegingen.

"We zullen voor onszelf duidelijker moeten krijgen waar
we naar toe willen" schrijft Pieter Lammers in het blad
Milieudefensie (december '82). De milieubeweging dreigt
meegesleurd te worden in de totale economische crisis:
werkgelegenheid is momenteel het zorgenkind van de wes
terse samenleving, de aandacht voor het milieu(probleem)
gaat voorlopig de ijskast in.

•

Congres Milieudefensie~ r-----;;:---r-;n----:::-zrï

DAG VAN DE TOEKOMST

Brabant

EK Bergen op Zoom. Postbus 248,
4600 AE Bergen op Zoom, 01640·37664
SSK Roosendaal, Spoorstraat 130,
4702 VN Roosendaal,01650-56331.

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13,
4731 VK Oudenbosch, 01652-6685

Zevenbergse Energie Groep, Melijn 19,
4761 NM Zevenbergen, 01680·24295

EK Breda, Reseaastraat 16, ,
4818 GR Breda, 076·140064
SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2,
4881 EJ Zundert, 01696·4484

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

Energieburo de Knijpkat, Stationsstr. 15,
5038 EB Tilburg. 013·351535
Werkgroep Kalkar, lieve Vrouweptein 8,
5038 TS Tilburg, 013-357058

Wereldwinkel Goirle, Molenstraat 5b,
5051 lD Goirle, 013·345897

Energiekommissie, Schoutstraat 23a,
5121 KA Rijen, 01612·4248
Kernenergie Allicht Niet, Grotestraat 51,
5151 JC Drunen, 04163·72254

SSK Den Bosch, Postbus 1404,
5200 Bl 's·Hertogenbosch,073·136308

SSK Oss, Hooghuisstraat 23,
5341 CD Oss, 04120-25673147214

SSK Schijndel, Postbus 69,
5480 AB Schijndel. 04104·74879
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen,
de Kranssen 37,
5581 AG Waalre, 04904·4609

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1,
5611 EH Eindhoven, 040·453299

Energieburo, Bergstraat 10,
5611 JZ Eindhoven, 040-443063

Energiegroep Nuenen, Refelingse Erven 73,
5672 TB Nuenen, 040-833544

Wim de Boer, J. Hendrikxstraat 22.
5684 XJ Best. 04998·73125
Mariet de Swart, Zwin 29,
5751 ZT Deurne. 04930-6057

Brabantse Milieufederatie. Willem 11 stro 15a,
5038 AB Tilburg. 013·356225

PPR Brabant, Korvelseweg 43,
5025 JB Tilburg, Ot3-364422

PSP Brabant, Groenstraat 25,
5021 EJ Tilburg, 013·357404
CPN Brabant, Tweede Donk 14.
5233 HR ·s·Hertogenbosch,073·410911

Limburg

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13,
6211 EP Maastricht, 043·50130
WSA Weert, luikstraat 37,
6004 VK Weert. 04950·20302

EK Venray, Hubenhof 51.
5801 TS Venray, 04780·80025

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

Energiegroep, Oranjestraat 9,
5981 CA Panningen, 04760-4097

REM, Postbus 523.
6040 AM Roermond,04750·189OO

SSK Roermond, Roersingel 2b.
6041 KX Roermond,04750·12047

Kollektief Rampenplan, Postbus 780,
6130 AT Sittard,04490-24803

Milieu Moet, Sterstraat 15,
6161 TM Geleen. 04494·48687

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48,
6165 BJ Geleen, 04494-44177

Agries Hana, Tentstraat 7,
6291 BC Vaals; 04454·3603

Toon de Jong, laanderstraat 43.
6411 VA Heerlen

Rogier Vossen, Hotzatraat 44,
6461 HP Kerkrade, 045-452183

Energiegroep Mook, lindeboom 29.
6585 BC Mook. 08896-3257

Zeeland

Energie Komitee Zeeland. Postbus 208.
4330 AE Middelburg, 01184·78399

Stop Borssele. Postbus 587,
4330 AN Middelburg, 01180-35683

Werkgroep Kernenergie Zeeuws·Vlaanderen,
Postbus 11.
4564 ZG St.·Jansteen, 01142·433

Overig

5O·plus tegen kerngeweld,
Gasthuislaan 93a,
3817 EH Amersfoort. 033·31863

Stichting Greenpeace Nederland. Damrak 83,
1012 lN Amsterdam. 020·231843/236545
Vereniging Milieudefensie.
Tweede Weteringplantsoen 9.
1017 ZO Amsterdam, 020-221366

landelijk Energie Komitee.
Tweede Weteringplantsoen 9,
1017 ZO Amsterdam, 020·221366

Centrum voor Energiebesparing,
Oude Delft 180.
2611 HH Delft. 015·131260

Energie Anders, Stationsweg 91.
3151 HR Hoek van Holland. 01747·5242

OrganiSatie voor Duurzame Energie (ODE).
Postbus 750,
3500 AT Utrecht. 030-331328
Aktie Strohalm, Oudegracht 42,
3511 AR utrecnt, 030-314314

Stichting Natuur en Milieu. Donkerstraat 17.
3511 KB Utrecht. 030·331328

World Information Service on Energy (WISE\.
Czaar Peterstraat 1,
1018 NW Amsterdam, 020·234160

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS).
Breughelstraat 31·33.
2000 Antwerpen. 09 • 32 3 2186592.
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signalen over energie

Doel en Chooz
In het vor i ge nummer hebben we
bericht over de plannen tot de
bouw van vier nieuwe kenncentra
les in Chooz en twee i n Doel. In
België heeft de VAKE het initia
t ief genomen t ot de c ampagne
"Nog meer kerncentrales, dals
geen werk", die zal uitmonden in
een demonstratie op 14 mei in
Antwerpen.
Op 21 en 22 mei (Pinksteren) zal
er in Chooz een anti-nucleair
feest georganiseerd worden .
In het volgend nummer komen we
hierop terug .

IMGO
Het Instituut voor Maatschappe
li jk Geri cht onderzoek (IMGO) t E
Middelburg zi t dringend om geld
verlegen. Zowel de provincie
Zeeland als het ministerie van
Onderwi js en Weten s chappen aar
zelen al twee jaar om het insti
tu ut financiëel te steunen . Om
voor lopi g t e kunnen overleven is
een Steunfonds inge~teld . Giro
3459727 t.n.v . IMGO te Middel
burg .
Het IMGO was in 1982 - samen met
het Landelijk Energie Komitee
organi s ator van het kongre s
"'Kernenergie Ontmanteld" .

achterde+
In navolging van de Tilburgse
Vredeskoerier ver s chi j nt sinds
eni ge ti jd in lichtstad Eindho
ven "Achter de paddestoel" . De
titel geeft a l aan waar . het blad
voora l aandacht aan wil beste
den : de andere kant van de kern
e ne rg i e: kernwapens. Men wil ook
aandacht besteden aan zaken als
anti-militarisme, aktie-nieuws ,
vrouwen voor vrede, ·di e ns t we i ge 
ren en nog vee l meer.
Achter de Paddestoel wordt s a- "
mengesteld door men sen van de
Eindhovense Vredeswinkel, Grote
Berg 41, tel . 040-444707. Hier
l iggen ook de eerste "twee num
mers grat i s voor h~t meenemen.
Een abonnement kost met ee n be-

Vier t orens, vier react oren . Aan wee ervan wordt de laatste hand
gelegd. Waar? Zuid-Frankrijk, eVen boven Montélimar aan de RhOne .
Ruim een jaar Mitterand zit erop. Dezelfde Mit t erand die i n zi j n
campagne zo de mond vol had Van beperking van de nuc leaire indus
t rie . Je ziet wat er gebeurt . En di t is nog maar één voorbeeld, op
gemerkt door een t oevalli ge voorbi jganger.
En de mensen uit de stree k? "Och, je begi nt er immers niks tegen,
het za l onze tijd we l duren. " Inderdaad, hûn tijd wet .• • mis
s chien. (Foto : Ton de Klein)


	1 copy
	2
	3 copy
	4
	5 copy
	6
	7
	8 copy
	9
	10
	11
	12 copy



