
Nederland koopt atoom 

stroom in Frankrijk 

Plan voor houtenergie 

plantage te kostbaar 

.. 

Atoomstaat in Duitsland =- ..... ~~·~;i. 
al werkelijkheid 

centralisatie van de 

elektriciteitsvoorziening 

11 

r 



redaktioneel 
De oliekrisis van 1973, toen
dertijd geschapen om een reden 
te kunnen aanvoeren voor prijs
verhoging, leidde tot een pijn
lijke konfrontatie met de af
hankelijkheid van de oliesjeiks 
(lees: oliemaatschappijen). In 
die tijd was de officiële ra
ming van de aardgasvoorraad een 
nog groter leugen dan op dit 
ogenblik. De kolenmijnen waren 
pas gesloten en de Noordzee
olie was nog ver weg. 

Aanlokkelijk dus om mee te doen 
met het sprookje van de schier 
onuitputtelijke energiebron: de 
snelle kweekreaktor. Men had er 
wel een paar centen voor over 
om te investeren en ons burgers 
werd de 3% heffing opgelegd. 
Ofschoon gebleken is dat het 
projekt een geldslokop zonder 
weerga is, heeft men niet de 
moed er nu een punt achter te 
zetten. Wat dat betreft kunnen 
regering en SEP veel leren van 
de Amerikanen, die niet schro
men onrendabele projekten stil 
te leggen. 
Maar Van Aardenne wil doorgaan, 
Van Aardenne wil in Nederland 
nieuwe kolencentrales, Van Aar
denne wil proefboringen in 
zoutkoepels. Wie voelt zich ge
roepen deze goede man eens de 
oren te wassen? Nauwelijks is 
de BMD afgelopen of de atoom
maffia is alweer openlijk aan 
het lobbyen om Nederland rijp 
te maken voor kernenergie. 
Terwijl voor 8% van het ver
bruik al atoomstroom wordt in
gevoerd!: Nederland in de wurg-

greep van de multinationals, 
die het "plebs" klein willen 
krijgen. Genoeg hielenlikkers 
om ze een handje te helpen. In 
onze huidige regering (welke 
niet?) zie je de verzinnelij
king van de schrapers en de 
zakkenvullers die van geen op
houden weten. Voor het volk is 
het afkicken begonnen. Een ma
nier van energiebesparing, wel
ke op langere termijn meer 
(woeker)winst oplevert om te 
investeren in Amerika. 
En de helft van Nederland op 
naar de bedeling. Of naar Zuid
Afrika emigreren. 

DE RODE STREEP 

Staat er op het adresbandje van 
dit nummer een dikke rode 
streep getrokken? Dan hebt U Uw 
abonnementsgeld voor 1984 nog 
niet betaald! Maak dat zo snel 
mogelijk in orde, anders is dit 
het laatste nummer dat U van 
ons krijgt. 
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HOUTENERGIE 

Piet Horsten 

Energieplantage 

niet rendabel 

Het plan is echter afgeketst. 
De investeringen bleken te hoog 
in vergelijking met de te ver
wachten opbrengsten. Wel zal 
er een kleinschaliger alterna
tief uitgevoerd gaan worden. 

nieuw plan 
In het kader van het programma 
"Structuurversterkende projec
ten 1982 " is voor de provincie 
Noord Brabant een landschapa
beheersplan opgezet voor de 
driehoek Tilburg - Waalwijk -
Den Bosch. Enkele conclusies 
uit het intussen afgeronde 
plan laten we nu volgen. 
De exploitatie van bermen en 
overboeken, in beheer bij open
bare lichamen, wordt gesteld 
op 50.000 productiebomen. Bij 
een aanlooptijd van 20 jaar 
bedraagt de gemiddelde j/iar
lijkse opbrengst ongeveer 4250 
kubieke meter., met een waarde 
van 200.000 gulden. 
Vervolgens is gebleken dat het 
beheer van kleine landschapa
elementen op particuliere 
gronden vanwege de samenstel
ling en de in het algemeen 
moeilijke bereikbaarheid een 
onrendabele zaak is. 

Als alles volgens planning was verlopen had de gemeente Bergen op 
Zoom een heuse "energieplantage" gehad. Langs de Oosterschelde, 
op ruim honderd hectare braakliggende grond en industrieterrein, 
zou snelgroeiend wilgenhout worden gekweekt. Samen met afvalhout 
uit landschappelijk en stedelijk groen moest dat in de stadsver
warmingsketels van Bergen op Zoom worden opgestookt. Het initia
tief voor deze plantage was afkomstig van het Buro Tuinbouw en 
Landschapsvoorziening (BTL) in Haaren en de kosten zouden onge
veer 3,5 miljoen gulden hebben bedragen. 

extra hout 
Het uitgangspunt voor de exploi 
tatie is continuïteit, geba
seerd op een duidelijk schema 
van aanplant, onderhoud, oogst 
en herplanting. Wat betreft 
het beheer van de bermbeplan
ting gelden dezelfde criteria. 
Exploitatie van bermbeplanting 
moet zowel bestaande elementen 
omvatten als de vergroting van 
het areaal voor nieuwe aan
plant. In het algemeen is het 
beheer hierop momenteel niet 
gericht. De beplanting is 
aangebracht uit overwegingen 
van landschappelijke inrich
ting en niet vanuit het oogmerk 
van exploitatie. Verder blijkt 
uit de praktijk dat de wegbe
heerder onvoldoende middelen 
heeft voor adequaat onderhoud. 
In de driehoek bedraagt het 
achterstallig onderhoud maar 
liefst 1,3 miljoen gulden, ter
wijl voor vergroting van het 
areaal op productie gerichte 
bermbeplantin~ een investering 
van bijna vier ton vereist is. 

exploitatie 
Om alles in goede banen te lei
den zal er een exploitatiemaat
schappij worden opgericht. Over 
de juiste constructie hiervan 

vindt nog overleg plaats met de 
ministeries van Economische 
Zaken, van Landbouw en Visserij 
en de N,V, BOM, Aan deze exploi
tatiemaatschappij zal opdracht 
worden gegeven de cultuurmaat
schappijen in te schakelen 
voor bermaanplant in de drie
hoek Tilbürg - Waalwijk - Den 
Bosch. Ook voor het wegwerken 
van achterstallig onderhoud 
zal dezelfde weg worden bewan
deld.Of dit laatste zal kunnen 
worden uitgevoerd hangt af van 
de bereidwilligheid van de Mi
nister van Landbouw en Visserij 
die h~ervoor de benodigde fi
nanciën, 1, 3 miljoen gulden, 
beschikbaar moet stellen.Het 
is nog niet duidelijk of dat 
werkelijk ook zal gebeur.en. 

afval goedkoper 
Bij achterstallig onderhoud 
verkrijgt men afval- en snoei
hout. Dit kan gebruikt worden 
voor verschillende (milieu) 
doeleinden, zoals bijvoorbeeld 
voor stadsverwarming of voor 
het opwekken van electriciteit. 
Bovendien is dit afval gratis, 
dus goedkoper dan alle andere 
natuurlijke brandstoffen.vooral 
dit kostenbesparend aspect heeft 
grote invloed gèhad op het niet 
doorgaan van de plantage in 
Bergen op Zoom. 

3. 



ATOOMSTAAT 

Demonstranten tegen kernenergie wisten het al lang: prikkeldraad, 
tank-grachten, t . v . -camera's, bouviers en kolossale aantallen op
roerpolitie beschermen de atoominstallaties tegen indringers van 
buitenaf. De ijzeren ring rond kernc;:ent.rales en aanverwante in
stallaties is perfect gesloten. Nu lijkt de tijd gekomen voor 
een nieuwe 'beveiliginqs-ronde'. In West-Duitsland is de atoom
staat voor bijna honderd procent gerealiseerd. Binnenkort wordt 
de laatste hindernis genomen. Het personeel wordt beschouwd als 
"potentiële saboteurs", en ook als zodanig behandeld. 

De Oostenrijkse filosoof Robert 
Jungk publiceerde in 1977 zijn 
boek "Der Atom-Staat". Onder de 
Nederlandse ti tel "de A toom
staat, de terreur van de tech
nologische ·vooruitgang" werden 
Jungks ideeën met schamperheid 

ontvangen. Jan Terlouw (voorma
lig politicus) schreef het voor
woord,. waaruit een toon valt te 
beluisteren die aangeeft dat 
"het wel meevalt" Terlouw stelt 
letterlijk: "Het gevaar van 
Jungks boek is dat het de pola
risatie opjaagt en daardoor de 
dialoog belemmert" . 
Het boek "de Atoomstaat" is door 
veel mensen, met name door de 
voorstanders van kernenergie, 
verkeerd begrepen. Er zou een 
eenvoudige tegenstelling bestaan 
tussen voorstanders en tegen
standers, waarbij een konflikt 
kan ontstaan dat gewelddadige 
vormen kan aannemen. De staat 
zou de tegenstellingen 'over
bruggen' met: inschakeling van 
poli tie en lege.r. 
Haar er is veel meer aan de 
hand. Bet "konflikt" zit veel 
dieper, en is minder eenvoudig 
dan het lijkt. Kernenergie is 
in de meeste west-europese lan
den een omstreden zaak geworden, 
en vele honderdduizenden hebben 
dat de laatste tien jaar goed 
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en duidelijk laten merken . 
Anderzijds is kernenergie een 
-al dan niet bewuste- keuze van 
de meeste nationale overheden. 
Een keuze, waarop men in geen 
geval wil terugkomen, ondanks 
protesten vanuit de bevolking. 
Recente uitlatingen van de kant 
van politieke partijen naar aan
leiding van het Eindrapport Bre
de Haatschappelijke Diskussie 
bewijzen dat: "De wens van de 
bevolking (géén nieuwe kerncen
trales) is niet realistisch". 
Met andere woorden: We gaan er 
gewoon mee door, tegen de zin 
van de bevolking! 
En d~rin schuilt de kern van 
Jungks boek. De staat, de over· 
beid, de regering en het ambte
narenapparaat hebben hun zinnen 
gezet op kernenergie, en willen 
daar niet van afwijken. 

"spionnen" 
De Westdut tse kernfysicus Dr. 
K. Traube is het meest bekende 
slachtoffer van een overijverig 
staatsoptreden. Traube was hoofd 
van het bouwconsortium dat in 
Kalkar de Snelle Kweekreactor 
bouwt. In 1976 wordt hij ont-

slagen. Traube wordt verdacht 
van connecties met de RAF (Rote 
Armee Fraktion). Hij wordt ver
dacht, omdat hij bevriend was 
met een advocate, die op haar 
beurt bevriend was met een ande
re advocaat, Hans Klein, die in 
'76 betrokken was bij een aan
slag op het OPEC-hoofdkwartier 
in Wenen. De Duitse veiligheids
dienst hield Traube voor staats
gevaarlijk. Ze konden echter 
geen bewijzen leveren. Traube's 
woning werd volgestopt met mi
krofoontjes, en de telefoon 
werd afgeluisterd. Nog steeds 
geen bewijzen. Niettemin waren 
de eerder geuite valse beschul-

digingen voldoende voor ontslag. 
Traube werd later in ere her
steld, omàat er niets te bewij~ 
zen viel . Bij weige.rde echter om 
terug te gaan naar "zijn" Kal
kar, en wilde niets meer te ma
ken hebben .met kernenergie. 
Een briljant geleerde ging ve.r
loren voor de atoomindustrie. 
De zaak Traube is slechts één 
voorbeeld. In de meeste landen 
zijn gevallen te melden, waarin 
de overheid zich zorgen maakt 
over de medewerkers in de kern
industrie. 

Duilse staat 
Bet Westduitse kernenergie
onderzoekcentrum in Jülich is 
onrustig geworden. Onder het 
personeel wordt gediscussieerd 
over 'priJt-akties', en de me~ 
zorg geselecteerde werknemers 
dreigen kritisch te worden. 
De onrust wordt veroorzaakt 
door een geplande maatregel ~ 
de Minister van Arbeid van de 
deelstaat Nordrhein-Westfalen. > 



Door die maatregel wordt een 
nieuw soort 'atoomtegenstander' 
op de korrel genomen: de daders 
van binnenuit. 
De maatregel komt er op neer dat 
elke medewerker van een atoom
installatie wordt beschouwd als 
potentiële saboteur, en als zo
danig behandeld moet worden. 
Het personeel van de centrales 
in Jülich, Würgassen, Hamm en 
Kalkar (allen in de deelstaat 
Nordrhein-Westfalen) zal overal 
en altijd gekontroleerd worden 
middels strenge controles bij 
aankomst en verlaten van het 
terrein, in de pauzes. Zelfs tij
dens de werktijd zal "Big Bro
ther" toekijken. Elk personeels
lid moet een gecodeerd pasje la
ten zien, niet alleen bij aan
komst en vertrek, maar ook bij 
het verlaten van de ene ruimte 
en betreden van de volgende. 
Alle 'gedragingen' worden in 
een centrale computer opgesla
gen, zodat elke verandering in 
gewoonte of gedrag onmiddellijk 
wordt herkend. Mogelijke 'daders' 
worden zodoende snel gelokali
seerd.Alle werkruimtes worden 
bewaakt met camera's, alle tele
foongesprekken worden afgeluis
terd. Uiteraard worden ook de 
boterhamtrommeltjes getnspek
teerd. 
Op het buitenterrein, binnen de 
inmiddels bekende omheiningen, 
zullen bewakingsdiensten gaan 
patrouilleren met honden. Om te 
voorkomen dat personeel en bewa
kers 'vertrouwd' met elkaar ra
ken, wordt het bewàkingsperso
neel voortdurend gewisseld. En 
de bewakers dragen geladen wa
pens, met duidelijke voorschrif
ten: "In gevaarlijke situaties 
bepalen de dragers naar eigen 
inzicht in welke toestand zij 
hun wapen dragen: vergrendeld 
of op scherp". 

wedloop 
De jongste maatregelen vormen 
het slui.tstuk van een wapenwed
loop, die in het begin van de 
jaren '80 is ingezet. In de 
deelstaat Beieren wórden alle 
bewakérs en portiers van kern
installaties doorgelicht 4oor 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Recherche, Ministerie van Justi-

tie en de plaatselijke politie 
van zijn/haar woonplaats. 
Zo nodig, wordt ook nog even ge
keken in de computers van het 
Centrale Personen Register, 
Ministerie van Defensie en het 
Document Center for the Allied 
in Berlijn. 
Het gerichte snuffelwerk heeft 
al enkele spektakulaire resul
taten op~eleverd. Een sollici
tant werd niet àangenomen, om
dat hij had deelgenomen aan een 
demonstratie tegen de rechts
radicale Neo-Nazipartij. Een 
andere sollicitant werd door de 
Duitse BVD afgekeurd; zijn ver
loofde verbleef in een woonge
meenschap. En dat mag niet. 

h4f%§1 
De ruim 30. 000 werknemers in 
alle Duitse atoominstellingen 
dreigen in verzet te komen. 
Volgens enkele juristen zijn 
dergelijke maatregelen volkomen 
in strijd met het Westduitse 

recht: De rechten van alle werk
nemers worden vrijwel waardeloos 
Het personeel wordt op die ma
nier gegijzeld door haar eigen 
werkgever. 
De atoomstaat krijgt in West
Duitsland een goede voedings
bodem, en Robert Jungk en George 
Orwell krijgen toch nog gelijk. 

Misschien neemt het 'interne ver 
zet' zulke vormen aan, dat werk
nemers liever van hun vrijheid 
genieten en ontslag nemen. Dan 
staat de atoomstaat zonder men
sen. In haar hemd. < 



MONOPOLY SPELEN 
MET 

De betekenis van elektriciteit zal in de jaren tachtig nog meer 
het energieverbruik bepalen. De heleinfolmatika-~ereld (komputers) 
is hiervan afhankeliik. De verwachting is dat de elektriese auto 
binnen tien jaar marktrijp is. 
De overheid is al enkele jaren bezig de stroomvoorziening voor de 
toekomst veilig te stellen. Een grondige reorganisatie van de nuts
bedrijven naar een nationaal bedrijf zit in de pen. Vanuit de SEP 
(Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven) vindt bijsturing 
plaats om de belangen van aandeelhouders veilig te stellen. 
Welke positie neemt de milieu- en energiebeweging in bij deze 
stoelendans? 

STROOM 

Kleinschalige, milieuvriende
lijke elektriciteitsproduktie 
waar de gebruikers over kunnen 
meepraten. Deze slogan wordt 
al jaren gevoerd in de strijd 
tegen kern- en kolencentrales. 
Hoe dat in de praktijk gereali
seerd moet worden is daarmee 
nog niet gezegd. 

opgericht. Daarin overheersen de 
grotere distributie/produktiebe
drijven. Om hun belangen beter 
te kunnen verdedigen zijn de 
kleinere bedrijven verenigd in 
de VSDB. 
De distributiegebieden overlap
pen elkaar niet. In elk gebied 
heeft een openbaar nutsbedrLjf 
het monopol~e. Landelijk is het 
transport en de distributie van 
elektriciteit het monopolie van 
de Arnhemse Instellingen (SEP, 
VEEN, VDEN en KEMA) • 

Daardoor zal de invloed van be
langengroepen, zoals werknemers 
en kansurnenten afnemen. Bet is 
duidelijk dat we hierdoor alleen 
verder verwijderd raken van een 
demokratiese, milieuvriendelijke 
energievoorziening. 

De huidige situatie maakt deze 
idealen moeilijk inpasbaar.Maar 
om de strijd tegen kernenergie 
te kunnen winnen zal verder 
aan een alternatief gewerkt 
moeten worden. De incidentele 
toepassing van wind- en zonoe
energieblijven anders meer zoet
houders voor de radikalen, of 
gadgets voor de snobs. 

monopolie SEP 
Ons land heeft zestien elektri
citeitsproduktiebedrijven: negen 
provinciale en zeven gemeente
lijke. Deze openbare nutsbedrij
ven werken samen in de NV-SEP. 
De SEP beheert het koppelnet, 
coördineert de planning, regelt 
de brandstofinzet en optimali
seert de produktie. 
Deze openbare elektriciteitsbe
drijven verzorgen bijna 90% van 
de Nederlandse produktie. Bet 
overige deel komt van de zoge
naamde zelfopwekkers. Dit zijn 
de partikuliere elektriciteits
producenten die d armee voorna
melijk in eigen behoefte voorzien 
De distributie van de elektrici
teit wordt voor 75% door de pro
duktiebedrijven verzorgd. De over 
ige 25% komt voor rekening van 
de ongeveer 70 gemeentelijke dis
tributiebedrijven. Als overkoe
pelende organisatie voor deze 
elektriciteitsboeren is het VEEN 
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regeringsbeleid 
Vorige maand heeft de Tweede 
Kamer gediskussieerd over de re
organisatie van deze stroomvoor
ziening. Bet voorstel van de re
gering om tot één nationaal bedrijf 
te komen heeft het n~et gehaald. 
Wel bleek er een meerderheid van 
CDA en VVD voor een afgezwak-
te vorm waarin uiteindelijk drie 
produktiebedrijven over moeten 
blijven: "SEP-plus-plus-model". 
BelangrijkSte argumenten om tot 
deze reorganisatie te komen zijn: 
- invoering van een landelijke ta-

riefstruktuur die over de hele 
lijn kostendekkend is, waarbij 
de tarieven konkurrerend zijn 
met het buitenland. 

-vorming van een landelijk slag
vaardig, maar vooral ook e!ficiënt 
elektricite~tsprod~tie en - trans
portbedrijf. 

Dit betekent enerzijds meer over
heidsbemoeienisals het gaat om de 
tarieven. Op dit moment liggen deze 
per provincie ongelijk: in Brábant 
en Limburg gelden de laagste ta
rieven, in de Randstad de hoogste. 
Anderzijds wil de regering een pri
vatisering van de stroomvoorziening. 

IIMW!OOKWAl VOOR lATER. 

Uw Gasbedrijf 
adviseert. A 



Wat is demokratisch energiebelei,d? 

DUURZAAM KONVENTIONEEL 
KLEINSCHALIG GROCII'SCBALIG ICLEINSCHALIG GRO<YrSCHALIG 

centraal 
kleine windmolens ;.rindparken l'larmte-Kracht Kern-/kolencentrales 

SEP SEP SEP SEP 

alternatieven van 
allesbr~dei:s Kern-/kolencentrales decentraal dndparken partikulier; 

,partikulier, Coöp. industrie w.K.K.-industrie 
industriegiganten 

industrie, enz. 

diskussiepunten 
Op initiatief vanSOMSOen Milieu
defensie staken een aantal mensen 
uit de beweging de koppen bij el
kaa~ om een antwoord te vinden 
op dit heleid.Voor de studiedag 
die op 3 februari in Utrecht ge
houden werd, was een inventari
satie gemaakt van de problemen. 
Daarbij blijkt dan een diskussie 
te ontstaan tussen een centraal 

~ ~ ,.;:::, =::·cc:;-_::. 

energie probleem 1 
1 
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of een decentraal beleid. Voor is bovendien goedkoper door het 
beide situaties is het mogelijk gebruilt van voordelig aardgas. 
gebruik te maken van konventie- Warmte-Kracht-Koppeling is met 
nele en van duurzame energie- het oog op energiebesparing een 
bronnen. (zie tabel). belangrijke techniek. 
De varianten die hierbij moge- Bet ziet er naar uit dat de over-
lijk blijken, moeten opnieuw held haar wens voor prijs-unifor-
bekeken worden, voor hun gevol- miteit gaat winnen. Daarbij zal 
gen op de tarieven. De verschil àe SEP de monopolie op de produk
len die er nu door het hele tie van elektriciteit verder ver
land bestaan lijken onredelijk. liezen. Voor W. K.K. komt meer 
Voor kleinverbruikers in Brabant ruimte en ook stroomimporten uit 
tov Rotterdam is dat verschil bij'"' met name Frankri jk zullen ook op 
na 5 ct/KWh in het nadeel van het openbare net gegooid worden. 
de Rotterdammmers. Bij groot- De SEP behoudt dan de verantwoor-
verbruikers is dat verschil nog delijkheid voor het uitvoeren van 
maar 1 cent. het e1ektriciteitsplan onder toe-
Dit prijsverschil wordt vooral zicht van het Ministerie van Eko-
veroorzaakt door de goedtopere nomiese zaken.Deze ontwikkeling 
brandstof in Brabant (kolèn), werkt de grootschaligheid in de 
maar ook het winstdelings voor- hand. Alleen teehookraten zullen 
deel dat de gemeente haalt, is het daarbij voor het zeggen heb
in het nadeel van de Rotterdam- ben. 
mers. 
Bet bedrijfsleven klaagt al jaren energiebeweging 
over het prijsverschil ten op-
zichte van het buitenland. Dit Voor de energiebeweging lijkt het 
zou in het belang van hun kon- nauwelijks mogelijk politiek ge-
kurrentiepositie veranderd moe- wicht in de schaal te leggen om 
ten worden. In een aantal be- het landelijk energiebeleid naar 
drijven zijn daarom Warmte- haar eigen idealen om te buigen. 
Kracht-Installaties geplaatst. Ze zal zich meer lokaal en regio-
De kombinatie van warmte- en naal moeten oriënteren. Daar zit-
elektriciteitsproduktie geeft ten nog potentiële bondgenoten die 
een veel hoger rendement. Ze de bovengenoemde centralistiese 

politiek niet zien zitten.Door 
koalitievorming met gelijkgezinde 

~. bewonersorganisaties, vakbonden 
--~ en politieke partijen kunnen ad

viezen en ideeën bij de beleids
organen op tafel gelegd worden, 
waarin die idealen wel doorklinken. 
Daarbij kunnen de giro-blauw 
atoomstroomakties druk op de over
heid zetten, om ernst te maken met 
een lokaal energiebeleid. 
Uiteindelijk zou de Vereniging van 
Stroom Distributiebedrijven (VSDB) 
wel de bondgenoot van de energie
beweging kunnen worden. 
Boe dit in de praktijk uitpakt 
zullen we in de volgende Allicht 
bekijken. 

-J--
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AARDIGE WARMTE 
Aardwarmte. wordt gerekend tot de zogenaamde "alternatieve energie
bronneno De warmte in de aarde vertegenwoordigt een enorme hoeveel
heid energie. In het buitenland wordt er op sommige plaatsen elek
triciteit mee opgewekt. In Nederland zou aardwarmte een bijdrage 
kunnen leveren aan de verwarming van gebouwen. Dit komt echter maar 
langzaam op gang. !n onderstaand artikel wordt uitgelegd wat aard
warmte is en hoe het benut kan worden. Tenslotte wordt uit de doe
ken gedaan hoe de situatie in Nederland is en wat er zou moeten ge-· 
beuren om deze bron nuttig toe te passen. 

Aan de oppervlakte van onze 
aardbol is de temperatuur ge
middeld 10 graden Celcius. 
Gaan we (in Nederland) dieper 
dan blijkt de temperatuur te 
stijgen tot 100 graden op 
3 kilometer diepte. Oftewel: 
gemiddeld stijgt de tempera
tuur per 30 meter 1 graad. 
Deze aardwarmte, ook wel 
"geothermische energie" ge
noemd, is warmte uit de aarde 
zelf en ze komt dus niet van 
verwarming door de zon. Onder 
de relatief dunne aardkorst 
bevinden zich hete, vloei
bare gesteentes. De warmte 
ontstaat uit radioaktieve ver
valprocessen, die in het bin
nenste der aarde plaatsvinden. 
Deze warmte kan naar boven 
sijpelen. Dit is uiteraard 
afhankelijk van de warmtege
leiding en de dikte van de 
korst. Men spreekt van vul
kanisme als er zoveel warmte
produktie is, dat gesteentes 
smelten en door de hoge druk 
als magma naar boven worden 
gestuwd. 
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In feite is onze aardkorst 
een bonte verzameling van 
schillen. Er zijn bijvoor
beeld lagen klei, zand, zout 
of kalk. Verder kan er her 
en der water, olie of gas 
voorkomen. Deze al dan niet 
poreuze lagen kunnen in heu
vels of dalen liggen en aller
lei breukvlakken lopen er 
dwars doorheen. 

VOORWAARDEN 
Om deze aardwarmte werkelijk 
nuttig te kunnen gebruiken 
moet er aan enkele voorwa~r
den worden voldaan. Het ge
steente vlak boven de aard-· 
warmtelaag moet goed water
doorlatend zijn om de warmte 
snel af te kunnen voeren. Bo
ven deze laag moet echter een 
niet-doorlatende laag zitten, 
zodat de warmte niet overal 
naar toe stroomt. Er moet dus 
een "bron" aanwezig zijn. Deze 
laatste laag wordt doorboord. 
Geothermische energie wordt in 
de vorm van warm water omhoog 
gepompt. Er wordt gebruik ge
maakt van een Qoortoren en een 
draaiende beitel, die een 
boorput maakt. Deze techniek 
is al lang bekend in de olie
en gaswinning. Bij voldoende 
diepte wordt er een pomp inge
schakeld, die water met een 
geschikte temperatuur omhoog 
haalt. Een tweede pijp op on
geveer 1 kiloroter afstand is 
nog nodig om het afgekoelde 
water terug de grond in te voe
ren. Dit wordt gedaan, omdat 
het opgepompte water veel z.ou
ten bevat, die schadelijk voor 
het milieu kunnen zijn. Ve.rder 
kan met een tweede put de druk 
beter geregeld worden. Tussen 
deze twee putten wordt aan de 
oppervlakte een warmtewisse
laar geplaatst. Deze zorgt 
er voor, dat het water haar 
warmte afstaat aan een ander 
circuit, dat door de centrale 
verwarmingsinstallatie gaat. 
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TOEPASSINGEN 

Aardwarmte wordt vaak wel tot 
de alternatieve energiebronnen 
gerekend. De toepassing is dus 
mogelijk op een mens- en mili
euvriendelijke manier en de 
bron is (nagenoeg) eindeloos, 
zoals we nog zullen zien. 
Er zijn eigenlijk twee mogelij
ke toepassingen van aardwarmte: 
het onttrekken van (warm) 
grondwater of het inspuiten 
van koud water, dat diep in 
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aantal woninqen. door geothermische energie zal vervan.n. Dit bespaart 
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Bron: "Aarclwnmte" (nr·.l006) 
St. Energie Anclera 

BUITENLAND ALS 
VOORBEELD 

In het buitenland wordt al een 
langere tijd van aardwarmte 
gebruikgemaakt. Met name ge
beurt dit in streken waar de 
warmte snel en gemakkelijk te 
verkrijgen is. Vaak hebben we 
dan met stoom te maken. Hiermee 
kan een turbine aangedreven 
worden, die op zijn beurt een 
dynamo in weking zet. Deze dy
namo produceert electriciteit. 

foto: $tichting Energie Anders 
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Het betreft hier vulkanische 
gebieden en daarbij gaat het om 
veel hogere temperaturen vlak 
bij het aardoppervlak dan in 
Nederland. Voorbeelden van aard 
warmte als energiebron voor 
electriciteitsopwekking zijn te 
vinden in Italiê, de Verenigde 
Staten en Nieuw Zeéland. Aard
warmte voor verwarminsdoelein
den zijn te vinden in Reykjavik 
(IJsland) en in de Parijse wijk 
~lun. 

BOORMONOPOLIE 
Al jaren wordt er in de bodem 
geboord, met name naar olie en 
gas. En ook wordt er al lang 
seismisch (aardbevingen) onder
zoek gedaan. Uit het voorafgaan
de bleek dat het in de aard
korst een wirwar is van gesteen
ten en dergelijken, dus is elke 
boring een geval op zich. Ver
der is van belang hoe diep je 
gaat zitten. Of een borinqsre
sultaat opgaat voor een heel 
gebied blijft hierdoor steeds 
een grote vraag. Voorts kost 
~~n enkele boring al gauw zes 
miljoen gulden en leveren de 
meeste boringen, 9 van de 10, 
weinig of geen bevredigende re
sultaten op. Alhoewel hier de 
laatste tijd verbetering in JcOm.t. 



We kunnen stellen dat gebieden 
met een gunstige aardwarmte
kans bij toeval gevonden worden 
tijdens boringen naar olie en 
gas. 
Op zich natuurlijk niet zo erg, 
maar deze boringen worden in 
Nederland alleen maar verricht 
door de NAM (Nederlandse Aard
olie Maatschappij), waarin 
Shell en Esso zitten. Deze twee 
bedrijven hebben grote belangen 
bij gaswinning en zeker niet 
in de eerste plaats bij aard
warmte. Ze blinken ook niet 
uit in openbaarheid en alle 
boorresultaten zijn in princi
pe geheim. Soms wordt er wel 
eens iets openbaar gemaakt of 
verkocht. Tesamen met de geo
logische kennis begint men 
enig in zicht te krijgen in de 
structuur van onze bodem. 
Speciale boringen naar aard
warmte komen dus (nog) niet 
voor. 

EERSTE PROJEKT 
STOPGEZET 

In 1979 was de gemeente Spij
kenisse (ZH) bijna zover om 
als proefproject. voor winning 
van warmte uit de aarde aan
gewezen te worden. Uit een· 
proefboring was gebleken dat 
mogelijk 200 m3 water per uur 
naar boven gehaald kon worde.n. 
Dit is waarschijnlijk een hoop
volle én rendabele hoeveelheid. 
Een uiteindelijke definitieve 
proef is er echter nooit ge
·-weest. Er is van allerlei kan3 
ten over dat cijfer van 200 m 
gediscussieerd,máar niemand 
wist het precies. Ook vreesde 
men concurrentie van enorme 
stromen afvalwarmte uit nabij 
gelegen industrieterreinen. 
Het resultaat : Stopzetting 
van het project en een miljoe
nenverlies. 
Een paar jaar geleden heeft 
Energie Anders uit Hoek van 
Holland een voorlichtingscam
pagne opgezet over aardwarmte, 
bedoeld voor gemeente-ambte
naren. Tevens werd onderzocht 

wat de mogelijkheden zijn voor 
aardwarmte voor verschillende 
verbruikers. In combinatie met 
stadsverwarming levert aard
warmte een groot probleem op: 
Wil de toepassing ervan renda
bel zijn dan moeten er,uitgaan
de van een diepe put,SOOO tot 
7000 geisoleerde nieuwbouwwo
ningen aangesloten kunnen wor
den. Dit noemt men een schaal
grootteprobleem. 
Deze grootschalige toepassing 
blijkt niet haalbaar. 

KLEINERE 
SCHAAL 

S·inds 1979 is er een Natio
naal Onderzoeksprogramma 
Aardwarmte. In opdracht 

Aardvarmts in Ilooer land 
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van het ministerie van Eko
nomische Zaken moet uitge
zocht worden wat de geolo
gische, technische en eko
nomische mogelijkheden zijn 
om aardwarmte te winnen. 
Het vereist dus teveel wonin
gen dicht bij de bron. Voor 
tuinders zal een en ander 
misschien wél aanterkkelijk 
zijn. De kombinatie diepe 
bron (=hoge temperatuur) en 
grote nieuwbouwwijk lijkt dus 
niet erg ideaal. Wat wel in
teressant zou kunnen zijn is 
het slaan van een ondiepe put 
(tot 1 kilomter diepte) en het 
minder warme water (ongeveer 
40 graden) bij te verwarmen 
en te gebruiken voor 600 wo
ningen (flats, nieuwbouw
wi~kjes, renovatiegebieden). 
Dit vereist wel nader onder
zoek. Een hoger gelegen buf
ferlaag is misschien ook mo
gelijk. 



De koördinatie is in handen van 
het projektburo energieonderzoek 
(PBE) te Apeldoorn. Deelnemers 
zijn TNO, Rijks Geologische 
Dienst, Rijksuniversiteit U
trecht en het ingenieursburo 
Comprimo. 

PROEFPROJEKT 
MAASDIJK 

Er is inmiddels een nieuw 
proefprojekt opgezet en eigen
lijk is het wachten nu alleen 
nog op toestemming van het mini
sterie van Ekonomische Zaken. 
In Nederland bevindt zich ruim 
800 hectare verwarmde glas
tuinbouw. Meer dan genoeg opper
vlak in het Westland is aanwezig 
alsmede het sterke vermoeden van 

gunstige mogelijkheden voor de 
toepassing van aardwarmte al
daar. In de gemeente Naaldwijk 
is de Oranjepolder bij Maasdijk 
voorgesteld als proefprojekt. 
De kosten zijn geraamd op 30 
miljoen guldens. De EEG zal hier 
een gedeelte van dragen. De rest 
betaalt het rijk. Het ligt in 
de bedoeling de kosten van het 
projekt terug te verdienen met 
de energieopbrengst ervan. Aan 
vervolgprojekten is ook al ge
dacht, maar dit is natuurlijk 
vrij afhankelijk van het re
sultaat bij Maasdijk. In ieder 
geval vindt men de opgedane er
varing al van nut. De ekono
mische haalbaarheid van de toe
passing van aardwarmte moet uit 
het projekt duidelijk worden. 
Binnen drie jaar nà de boring 
zou deze bron al operationeel 
kunnen worden. 
Aardwarmte is het gehele jaar 
door beschikbaar en moet daarom 

zoveel mogelijk als basislast 
dienen. Dit wil zeggen, dat ze 
moet voorzien in een vaste, 
konstante warmtebehoefte. Aan
vulling tijdens piekuren kan 
geschieden met bijvoorbeeld 
aardgas. Het is om financi
ele redenen ook nog aan te 
raden om de bron konstant te 
laten werken, want bij stil
stand lopen de vaste kosten 
gewoon door. 

VRIJE 
ENERGIEBRON 

De voordelen van aardwarmte 
komen zichtbaar en overtui
gend naar voren: 
weinig milieubelastend, lokaal 
en kontinu beschikbaar. 
Tot slot: 
Aardwarmte is vrij. 
Ze is géén delfstof en valt 
dus niet onder dé Mijnwet. 
Buiten de vereiste vergun
ningen mag iedereen een 
aardwarmte-projekt starten. 
Zeker voor een groep mensen 
zoals de tuinders misschien 
een idee. Het beheer van een 
bron hoeft dus helemaal niet 
bij een nuts-bedrijf te liggen. 
Bovendien kunnen "ondiepe" 
boringen worden uitgevoerd 
door bestaande boorbedrijven. 
Daarmee wordt het boor-mono
polie van de NAM omzeild. 
Aardwarmte lijkt zodoende een 
poentiële energiebron, die 
"in eigen beheer" kan worden 
geëxploiteerd. 

Energie Anders heeft een boekje 
uitgegeven over.aardwarmte, 
het is toegespitst op de glas
tuinbouw. 
Stichting Energie Anders, 
Postbus 56, 
Hoek van Holland. 
01747-5241. 

met dank aan: henk muis, 
jip lenstra en paulien 
spieker. 



fiNVOER VAN ATOOMSTROOM 
Elders in dit nummer wordt beschreven hoe het Nederlandse volk en 
zijn vertegenwoordigers in de vorm van het parlement om de tuin 
werden geleid door de minister van Economische Zaken Van Aardenne 
en de Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven, de N.V. 
SEP. Het ging om de geheime onderhandelingen over het contractueel 
invoeren van atoomstroom uit Frankrijk en Belgi~. 
Zoals daar beschreven is, werden de onderhandelingen met Frankrijk 
suksesvol afgesloten. Het contract zelf bleef evenwel geheim. 
Slechts wát details lekten uit. Gelukkig bestaan er bij de SEP nog 
wat meer lekken, zodat wij hier uit de doeken kunnen doen hoe de 
zaak in elkaar zit. 

7#6 Cf.fOO'/. 
MUSf NOT 
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Geheim contract met Frankrijk 
Het contract met Frankrijk werd 
uitgebreid besproken op de 125e 
besloten vergadering van de 
Raad van Commissarissen van de 
N.V. SEP, die gehouden werd op 
24 november 1983. 
De besluitenlijst van deze ver
gadering vermeldt: "De Raad 
stemt unaniem in met een posi
tief advies aan aandeelhouders 
over het voorstel voor een 
overeenkomst met Electricité de 
France inzake het betrekken van 
elektrische energie uit Frank
rijk." 
Aanwezig waren vertegenwoordi
gers van de Nederlandse ener-
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giepróducenten, PZEM, PGEM, 
PLEM, PNEM enz. ; maar ook de 
Directeur-Generaal van Energie, 
onderdeel van Economische Za
ken, de heer G. Verberg, meldde 
zich 'present. 

Frans initiatief 
Allen hadden tevoren een stuk 
gekregen, gedateerd 2 november 
1983, waarin het cóntract uit
eengezet werd. In dat stuk 
wordt gesteld dat de SEP "enige 
tijd geleden" benaderd werd 
door Electricité de France 
(EdF). EdF bood een contract 

Toine Huysmans ••ul!llmlim!:!l!!i!lllm!mllli!l!ll 

voor het gedurende vijf jaar 
leveren 'Van stroom. De SEP 
wist toen natuurlijk al dat de 
Fransen grote overschotten aan 
elektrisch vermogen hadden, 
vooral in de vorm van kerncen
trales. Een contract met de SEP 
zou een gedeeltelijke oplossing 
voor de Franse problemen moeten 
betekenen. De SEP van haar kant 
gaf aan te willen onderhandelen 
over een import op basis ván 
brandstofkosten zonder vergoe
ding voor vermogen, m.a.w. in
vesteringskosten zouden de 
Fransen niet door mogen bereke
nen; dit gezien "het bestaande 
overschot aan productievermogen 
dat in ons land aanwezig is". 
Voor de SEP was de looptijd van 
5 jaar op twee manieren inter
essant: enerzijds kon men nog 
lagere prijzen bedingen dan bij 
kortlopende ad-hoc contracten; 
anderzijds kwam de periode van 
5 jaar goed overeen met het 
tijdvak, waarin in Nederland 
de ombouw van een aantal cen
trales naar kolenstook plaats 
zou moeten vinden. 

stroom-opruiming 
Wat staat er dan zoal in, con
tract: 
-EdF verplicht zich tot en met 

30 september 1988 stroom te 
leveren aan de SEP, tegen een 
prijs die verschillend is voor 
dag, nacht+weekend+feestdagen~ 
zomervakantieperiode en voor 
winter en zomer, 

-EdF biedt SEP, gedurende mini
maal 330 dagen per jaar, per 
week aan de levering van 300 
MW volvermogen en 150 MW als 
halfvermogen (vooral nachten 
en weekends)', waarbij de SEP 
eveneens per week beslist, de 
levering al dan niet te aan
vaarden, doch wel verplicht 
is het aanbod gedurende ten
minste 250 dagen per jaar in 
de periode van 330 dagen te 
accepteren; 

-EdF biedt de SEP ook nog de 
levering aan van 100 MW vol
vermogen en 50 MW als halfver
mogen, tegen dezelfde voor
waarden als het 300/150 MW 
aanbod, echter zonder zich te 
willen binden aan het aantal 
dagen per jaar waarop het dit • 



vermogen aanbiedt, terwijl de 
SEP geen verplichting heeft 
op dit aanbod in te gaan; 

-de prijs voor de winterperio
de (hoogtarief) daalt bij .. de 
overgang van het 1e naar het 
2e jaar en van het 2e naar 
het 3e jaar met 0,5 Franse 
centime en van het 3e naar 
het 4e jaar met 1,0 Franse 

centime; de prijs voor de 
winterperiode (laagtarief) 
daalt elk jaar met 1,0 Franse 
centime, waarbij op 1 oktober 
1984 het 2e jaar aanvangt. 
(1 Franse centime ls 0,37 
cent). 

wanneer men al deze punten uit 
het contract tezamen neemt, 
komt men tot de volgende gren
zen van het contract: minimaal 
wordt er in 5 jaar 6,3 miljard 
kWh ingevoerd, maximaal 11,1 
miljard kWh (dat is minimaal 
2,5% en maximaal 4,4% van het 
totale elektriciteitsverbruik 
in 5 jaar). Hier staat dan te
genover dat er minimaal 440 
miljoen gulden aan Frankrijk 
betaald wordt en maximaal 580 
miljoen. Een rekensom leert 
dus dat de prijs die de SEP 
per kWh aan Frankrijk moet be
talen varieert tussen de 5,2 
cent en 7,0 cent, afhankelijk 
van de hoeveelheid ge!mpor
teerde stroom. 

België 
Tijdens die besloten vergade
ring op die gedenkwaardige 24e 
november van vorig jaar gaf 
eerst ir. G. van Hoek van de 
SEP zelf een toelichting op 
het contract. Het voordeel 

voor de SEP bedroeg volgens 
hem ongeveer 30Ö miljoen gul
den. 
Tevens was er een overleg ge
start met de Belgen over de 
doorvoer van elektriciteit. 
"Naar aanlèiding hiervan is 
door de Belgen aan de SEP ver
zocht wederom overleg te voe
ren over de realisering van 
een 380 kV-verbinding tussen 
Zandvliet en Kreekrak." Albe
kend was dat de Belgen deze 
verbinding graag w.ilden om hun 
koppelnet te verbeteren en ook 
om eventuele verkoop van elek• 
triciteit van hen aan Neder
land mogelijk te maken. 
van Hoek vervolgde: "Verder is 
afgesproken dat een transport
vergoeding aan de Belgen zal 
worden betaald van 0,18 ct per 
kWh waarvan weer de helft 

I d" door de Fransen wordt vergoe • 
Maximaal zal dit de Belgen een 
kleine 20 miljoen gulden ople
veren, wat echter komt te ver
vallen als de 380 kV-leiding 
inderdaad wordt ingelegd, en 
daar ziet het nu wel naar uit. 
Voor zowel Nederland als Bel-. 
gi~ kan die 380 kV-leiding ook 
van belang zijn om onderhouds
programma's aan centrales te 
coördineren, zodat men tijde
lijk op de ander kan terug~al
len. overigens hebben de Bel
gen al langer geweten dat Ne
derland onderhandelde ·met 
Frankrijk, omdat de SEP aari 
hen vroeg een concurrerende 
aanbieding te doen. Echter, 
volgens van Hoek, kon de van 
de CPTE, Coördinatie van Pro
ductie en Transport van Elek
trische energie, verkregen 
aanbieding "op geen enkele ma
nier concurreren met die van 
EdF". De Belgen zullen dus 
goedkoper moeten worden! 

winst voor wie? 
En toen nam Wim Don het woord, 
de PvdA-man uit Zeeland die 
nog in 1977 zei: "Als er meer 
kerncentrales in Nederland ko
men, dan komen die gegaran
deerd in .het Zeeuwse. Ik en 
met mij vele Zeeuwen zijn daar 
doodsbang voor. " Die zal dan 
ook wel tegen het invoeren van 
atoomstroom zijn, zou je zo 
denken! 
Wat zei Don dan? Hij begon met 
te stellen dat het contract de 
Nederlandse staat zo'n 600 
miljoen gulden aan verminderde 
aardgasopbrengsten zou kosten. 

Het contract dus niet door la
ten gaan?? Nee hoort Don ver
volgde: "Is het overwogen het 
met deze overeenkomst te beha
len financi~le voordeel qeheel 
of gedeeltelijk naar de indus
trie door te sluizen? Op deze 
wijze is duidelijk te maken 
dat de SEP de zorg van de Ne
-derlandse regering over de po
sitie van de Nederlandse in
dustrie deelt en dat zij be
reid is aan de oplossing van 

k 11 de problemen mee te wer en. 
Het voorstel van Don zal in 
overweging genomen worden. 
Het is quidelijk, Don kiest 
voor de grootindustrie en wie 
gaat dat betalen? 
Enkele cijfers ter illustra
tie: een kleinverbruiker be
taalt nu 20,4 ct per kWh (als 
hij een boiler heeft) of 26,3 
ct (zonder boiler). Een rede
lijk groot bedrijf betaalt 
overdag 16,3 ct en 's nachts 
14,9 ct, waarbij f;!en toes·lag 
per jaar per kW:ï komt van 168 
gulden, gedeeld door het aan
tal bedrijfsuren. De aller
grootste energieverbruikers 
maken overigens aparte prijs-· 
afspraken met dè elektrici-. 
teitsproducenten, die niet 
openbaar gemaakt worden. 
Kleinverbruikers betalen na
tuurlijk ook fikse gasrekenin
gen. Onlangs is de prijs per 
m3 voor hen opgetrokken met 
bijna 5 ct tot 63,28 ct. Men 
zou haast veronderstellen dat 
de kleinverbruiker hier op
draait voor de verminderde 
gasopbrengsten van de staat, 
zo'n 600 miljoen gulden, als 
gevolg van het SEP-contract 
met Frankrijk. 

vergunning 
Nog op 14 juni 1983 had Van 
Aardenne op schriftelijke vra
gen uit de Tweede Kamer geant
woord dat hij het invoeren van 
elektriciteit een zaak van de 
SEP vond, waarbij hij het niet 
voor de hand vond liggen, na
mens de Staat verplichtingen 
aan te gaan. 
Grote kolder, natuurlijk. Uit 
de vertrouwelijke notulen van 
de SEP blijkt dat Economische 
Zaken een vergunning moest 
verlenen. Dat dit op korte 
termijn gebeurde, tekent~e 
energie-politieke voorkeuren 
van dit kabinet. • 
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Is ontkennen anders dan liegen? 

Wij leven in een democratie, zeggen ze. 
Bij ons is de overheid te controleren, zeggen ze. 
De mensen worden bij ons niet bedonderd, zeggen ze. 
Openheid is ons credo, zeggen ze. 
Bij ons hebben de mensen inspraak, zeggen ze. 
Inspraak? 
Inspraak?? 
Ja, neem bijvoorbeeld de Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid. 
Da~ is nog eens inspraak, zeggen ze. 
Zeggen ze?. 
Ze zeggen van alles! 
Nietszeggende dingen! 
Maar ze doen wel, wat ze niet zeggen! 
Neem bijvoorbeeld de invoer van atoomstroom. 
Geen sprake van!, zeggen ze eerst. 
En dan is er ineens een contract van 5 jaar/ 
En die Maatschappelijke Discussie Energiebeleid kostte ook al 
ruim 20 miljoen! 
Lees onderstaande krantenberichten eq kom erachter dat onze mi
nister van Economische Zaken een leugenaar is. En de SEP is al 
niet veel beter. 
Wij leven in een democratie, zeggen ze. 
Bij ons worden de mensen niet bedonderd. 

De werkgroep 
Zeeuws-Vlaanderen 

een brief naar de Vaste 
voor Economi

sche Zaken, waarin gewaar
schuwd wordt tegen een moge
lijke ruil van Nederlands 
aardgas tegen Belgische atoom
st~oom. 

De overkoe-
Belgische anti-kern

VAKS, Verenig
Aktiegroepen voor KernStop, 

stuurt een persbericht de we-
.reld in, waarin gesteld wordt 
dat er al maandenlang onder
handeld wordt tussen Uederland 
en Belgiê over Belgische ex
port van atoomstroom naar Ne
derland. De Nederlàndse auto
riteiten geven geen krimp. 

28 januari De Belgische 
krant "De Standaard" sugge
reert zelfs een Nederlandse 
financiêle betrokkenheid bij 
de bouw van de vijfde kerncen
trale van Doel. Den Haag 
zwijgt. 

15 februari Dagblad "De 
Stem" opent met de kop "Kern
energie uit Belgiê". Het PSP
Tweede-Kamerlid Willems vraagt 
aan minister van Èconomische 
Zaken van Aardenne of er onder
handeld wordt met België over 
een mogelijke ruil aardgas-

,._..._f6 

atoomstroom. Van Aardenne ont
kent in alle toonaarden. 

7 maart In een commis .. 
sievergadering van de Vaste Ka
mercommissie voor Economische 
Zaken ontkent Van Aardenne te
gen PvdA-er Zijlstra en PSP-er 
Van der Spek opnieuw dat er 
sprake is van onderhandelingen 
met wie dan ook. 

9 maart De Belgische 
staatssecretaris voor energie, 
Etienne Knoops, zegt ·op een 
persconferentie dat hij met Van 
Aardenne gesproken heeft over 
de deal aardgas-atoomstroom. 
Topambtenaren wàren aan het 
werk gezet. En, volgens Knoops, 
onderhandelde Nederland ook met 
Frankrijk. 

23 apri/ Volgens de 
Volkskrant wil Van Aardenne met 
ge!mporteerde stroom een be
langrijk deel van de Nederland
se behoefte dekken. Van Aarden
ne zegt daarover met Knoops ge
sprdken te hebben in de derde 
week van april(!?). Ook gaat 
hij onderhandelen met West
Duitsland.en Frankxijk. Het is 
nu de SEP (Samenwerkende Elek
triciteits Productiebedrijven) 
die dit alles hoogst onwaar
schijnlijk vindt: "Wij hebben 
geen buitenlandse stroom nodig. 
Bovendien is er van overproduc-

tie in Belgiê en Frankrijk 
niets bekend." 

17 mei Sprekend op een 
VVD-bijeenkomst in Meppel zegt 
Van Aardenne overtollige atoom
stroom uit Frankrijk aan te 
willen kopen. Om niet geheel 
afhankelijk te worden van geim
porteerde stroom zou het=.Jol• 
gens Van Aardenne moeten gaan 
om eenmalige contracten. 



14 juni van Aardenne 
antwoordt op schriftelijke vra
gen die Beekers (PP~) en Wil
lems (PSP) hem een maand daar
voor gesteld hebben. Hij geeft 
toe begin maart (!) '83 met 
Knoops gesproken te hebben. Van 
onderhandelingen is geen spra
ke, alleen verkennende gesprek
ken op hoog ambtelijk niveau 

(!?).Op de vraag of hij geen 
verplichtingen aan wil gaan al
vorens daarover met de TWeede 
Kamer te spreken, antwoordt Van 
Aàrdenne: "Het lijkt niet voor 
de hand te liggen dat ik in de
ze, namens de Staat, verplich
tingen aan zou moeten gaan. In
voer van elektriciteit, die nu 
al op bescheiden schaal en op 
ad-hoc-basis plaatsvindt, ge-

schiedt door de N.V. 
kende Elektriciteits 
bedrijven." 

Samenwer
Productie-

25november (Uit de 
Volkskrant): Het bestuur van de 
SEP heeft zijn leden in een be
sloten vergadering van de Raad 
van Commissarissen een contract 
voorgelegd voor import van 
goedkope atoomstroom uit Frank
rijk. Het contract moet 5 jaar 
geldig blijven. Reactie van de 
Stichting Natuur en Milieu: 
"Het kan toch niet de bedoeling 
zijn dat via een achterdeur 
kernenergie wordt binnenge
haald, terwijl in het Ràder van 
de Brede Maatschappelijke Dis
cussie de besluitvorming over 
het ge9ruik van kernenergie nog 
niet is afgesloten?". 

januari <Pzc, De 
Stem) : De SEP besluit dat er 
een nieuwe hoogspanningslijn 
aangelegd moet worden tussen de 
Kreekraksluizen bij de Zeeuws
Brabantse grens en het Belgi
sche Zandvliet, nabij Doel. De
ze verbinding is vooral van be
lang voor de import van Franse 
atoomstroom. 

20 januari (De stem> : De 
SEP heeft met Frankrijk voor 5 
jaar een contract afgesloten 
voor invoer van atoomstroom. 
Het gaat om een jaarlijkse hoe
veelheid die ongeveer 2~% uit
maakt van de totale Nederlandse 
elektriciteitsvraag. Naast dit 
vastliggend contract wordt nog 
zo'n 7~% van de in Nederland 
verbruikte stroom ge!mporteerd, 
echter dat laatste via "korte 
termijnregelin9en" met Duits
land, Zwitserland en Belgi~. 
Ongeveer tegelijkertijd worden 
de resultaten van de Brede 
Maatschappelijke Discussie be
kend. Slechts één op de vijf 
Nederlanders verwelkomt méér 
atoomstroom! 

23 januari De PSP-er van 
der Spek probeert de TWeede Ka
mer zover te krijgen, dat in 
een motie de regering wordt 
verzocht te bevorderen dat het 
contract van de SEP met Frank
rijk wordt ontbonden. OVer deze 
motie wordt in maart gestemd. 
Veilig mag echter worden aange
nomen dat Van Aardenne e~de 
SEP geen strobreed in de weg 
gelegd zal worden •• 
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DE DANS OM HET 
GOUDENKALF 

Aanleiding voor de brede maat
schappelijke diskussie over het 
energiebeleid was destijds de 
poging van het kabinet den Uyl 
om een beslissing te forceren 
over de plaats van 3 nieuwe 
kerncentrales in Nederland, 
Ondér druk van de anti-kern
nergiebeweging is de vraagstel
ling wel wat breder gemaakt 

"het percentage niet tegens~an
ders is gestegen van 28 tot 34%!" 
Hoe verzinnen ze het? 
De voorstanders blijken buiten
gewoon vindingrijk te zijn in 
het aandragen van argumenten 
voor hun mening. Zelfs de angst 
voor zure regen wordt aangevoerd. 
Wie kan er nu nog voor kolen 
zijn, vraagt de SEP zich af? 
Even vergetend dat ze self de 
felste tegenstander zijn ge
weest tegen het treffen van af
doende zuiveringasystemen voor 
de huidige kolencentrales. 

Aardenne heeft al laten weten 
dat hij geruime tijd nodig heeft 
om tot een standpunt te komen, 
maar vermoedelijk vóór 1 sep
tember mogen we het tegemoet 
zien. Zijn opzet zal wel zijn 
om ons. midden in de zomer te 
verrassen met het voornemen om 
tenminste 3 ni~uwe kerncentrales 
te bouwen, de brod-resultaten 
latend voor wat ze zijn. 
Het is dus de hoogste tijd om 
in de milieu- en energiebewe
ging alle krachten te bundelen 
en weer de straat op te gaan. 

dan alleen voor of tegen kern
energie; er mocht zelfs gepraat 
worden over sociaal-ekonomiese 
ontwikkelingen. De pro-kern
nergielobby werd min of meer 
ingepakt in het brod-pakpapier 
van De Braauw, op straffe van 
ex-coomunicatie. De proefboring
en werden opgeschort, maar Kal
kar, Dodewaard en Borssele moch
ten blijven draaien. Nu de BMD 
niet lijkt op te leveren wat de 
ondernemers hoopten, is het pro
kernenergie-kampanjeburo weer 

I oe BMD en de jacht op ker,nenergiej 

op volle toeren gaan draaien. 
Pijnlijk wordt duidelijk dat ze 
het niet met argumenten kunnen 
winnen, en zoeken ze hun toevluc 
tot pure propaganda; een beproef 
middel van de SEP, de KEMA en 
Siemens. 

Nu de pacificatie voorbij is, 
met de aanbieding van het eind
rapport, komt d~ SEP met konkrete 
voorstellen om 3 tot 4 nieuwe 
kerncentrales te bouwen. VVD 
minister Van Aardenne reorgani
seert de elektriciteitsorgani
satie zodanig dat de belemmer
ingen om nieuwe kerncentrales 
te exploiteren zo klein mogelijk 
zullen zijn. De Koninklijke VER
eniging van Ingenieurs stuurt 
ons. kamerleden een hartstochte
lijk pleidooi over de geneugtes 
van deze'schone energiebron'. 
En het Wetenschappelijk Buro 
van het CDA publiceerde eind 
februari een diskussiestuk waar
uit moet blijken dat "de tech
niek van het toepassen van kern
energie voldoende veilig is en 
de produktierisiko's in de prak
tijk gering zijn". 
De KEMA laat in een reaktie op 
de BMD weten dat de helft van 
de elektriciteitsproduktie op 
kernenergie gebaseerd moet wor
den. Ze ontlenen dat nota-bene 
ook aan de brod-resultaten want 
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Het is duidelijk dat de pro
kernenergielobby de besluitvor
ming in parlement en regering' 
niet af willen wachten. Hetzelf
de kun je zeggen van de politiek. 
De standpunten lagen en liggen 
vast, zoals onlangs weer bleek 
in het Kamerdebat over het rap
port van de Commissie Beek. Van 

We hebben dankzij de BMD wel
licht wel aan argumenten en 
ondersteuning gewonnen, maar of 
we ook aan kracht en macht heb
ben gewonnen? We zullen dat de 
komende maanden ~oeten tonen. 
We hoeven het toch niet te pik
ken dat een meerderheid het af 
moet leggen tegen de belangen 
van een minderheid. 



Aktie Strohalm brengt een tach· 
tig pagina's tellend boekje 
over de bic-industrie op de 
markt. Hierin worden verschil
lende kanten van deze nog 
in omvang toenemende bedrijfs
tak uitgelegd en belicht. za
ken als milieuvervuiling,de 
positie van de boer,de kwali
teit van het vlees en ethis
che aspecten komen aan bod, 
alsmede een aantal_nuttige tips 
om iets te gaan ondernemen te
gen de bic-industrie. 
Het boekje kost in de winkel 
f6,00; particulieren kunnen 
een bedrag van f 9,00 (inclu
sief verzendkosten) overmaken 
op giro 355925 ten name van 
Aktie Strohalm onder vermel
ding van "Bic-industrie". 
Groepen kunnen rechtstreeks 
bestellen bij Aktie Strohalm, 
Oudegracht 42,3511 AR te 
Utrecht. 

B&W van Breda heeft minister . 
Winsemius verzocht om een ge
doogplicht in te mogen stellen 
voor huurders bij het isoleren 
v.an hun woning. De gedoogplicht 
-waarbij huurders het aanbren
gen van isolatievoorzieningen 
moeten toelaten- wordt door 't 
gemeentebestuur alleszins ac
ceptabel genoemd. Op deze ma-

De Vereniging van Energiewin
kels VEW organiseert op 31 
maart een thema-dag rond advi
sering over energiebesparende 
maatregelen in woningen. Deze 
dag is bestemd vooriedereen 
die in loonvormende- of vrij
willige werkverbanden hieraan 
(willen) werken. Een aantal 
basisbegrippen over energiebe
sparing worden aan de deelne
mers/sters als bekend veronder 
steld. Het programma biedt ook 
ruimte aan een actieve inbreng 
en staat onder leiding van 
Marlau Boerbooms,Kees de Boer 
en Hans Korbee,respectieve
lijk huishoudkundige,econoom 
e~ bouwkundige. Opgave is mo
gelijk door storting van 
f 15,00 (leden) of f 25,00 
(niet-leden) op postgiro 
5409883 van de VEW te Delft, 
waarbij het stortingsbewijs 
geldt als aanmelding. Men kan 
zich opgeven tot 24 maart. 
Nadere informatie omtrent deze 
thema-dag is te verkrijgen bij 
de VEW,Postbus 52,2600 AB te 
Delft. 

nier hoopt men nieuwe huurders 
te beschermen tegen de negatie 
ve gevolgen van de weigering 
van de vorige huurder de wo
ning te laten isoleren. Boven
dien vindt het college dat 
door de gedoogplicht een even
wichtiger beheer wordt verge
makkelijkt en dat de plicht 
goed te combineren is met een
zelfde maatregel van de minis
ter betreffende woningverbete
ring. 

llt~~~id 
signalen over energie 

DE KRISIS VAN HET MILIEU 

NIVON 
"Kultuur, het NIVON en de mi
lieubeweging is de titel van 
de derde thema-dag die het NI
VON op zondag 15 april 1984 
organiseert. 's Morgens zal wor
den ingegaan op het streven, de 
organisatie en de werkwijze 
diverse groeperingen binnen de 
milieubeweging. Wat zeggen deze 
gegevens over de {culturele)ver
houdihgen tussen milieu- en 
arbeidersbeweging?. Tot slot zal 

gepraat over het strate
gievraagstuk. Dit zal voeding 
moeten geven aan de discussie 
over de positie van het NIVON, 
die voor 's middags gepland is. 
Op welke facetten van de milieu 
problematiek kan het NIVON in
gaan en waar dient het de samen 
werking te zoeken met de milieu 
beweging?. 
De thema-dag wordt gehouden in 
het NIVON-vriendenhuis "Morgen
.rood", Scheibaan 15 te Oister
wijk en duurt van 10.30 uur tot 
16.30. Kosten f 5,00, inclusief 
verblijfskosten. 

ASPEKTENVANEKONOMIE 
POLmEK EN MILIEU 
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signalen over energie 

liet projectburo van de WED ont
wikkelt zich met rasse schreden 
tot een serviceburo voor plaat
selijke energiegroepen . Deze 
functie wil men nu verder gaan 
uitbouwen , met name via het 
WED-bulletin.Via het uitgeven 
van het artikel "Op zoek naar 
duidelijkheid" kreeg men enkele 
positieve reacties , op basis 
waarvan aan een voorstel werd 
gewerkt om de servicefunctie 
van het WED-projectburo te ver
beteren . Allereerst gaat men 
het WED-bulletin uitbouwen tot 
een volwaardig maandelijks com
municatieblad voor de energie
beweging . Hieronder verstaat 
men alle groepen die zich rich
ten op zelfbouw, plaatselijke 
beleidsbeinvloeding , voorlich
ting en de landelijke energie
politiek. 
Als tweede poot ziet de WED 
haar doorverwijs- en informa
tiefunctie : waar is deskun
digheid, hoe kom je aan geld , 
welk materiaal is er en wat 
al dies meer zij. Dit voor
stel wordt ondersteund door 
groepen uit alle delen van het 
land . Een uitgebreide versie 
is te verkrijgen bij Frans 
Rooijers, Werkplaats Energie 
Aktie, Kanpersingel 72 in 
Haarlem, telefonisch te berei
ken onder 023 - 312846 . 
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Het komitee "Geen Vrede met 
Kernenergie " houdt op Paasza
terdag 21 april 1984 wederom 
een grote landelijke aktie te
gen het Ultra- Centrifuge pro
jekt in Almelo. 
De aktie wordt gevoerd onder 
het motto: "Geen vrede met 
kernenergie" , 111aarmee het komi
tee wil aangeven dat kernwapens 
en kernenergie als een siamese 
tweeling aan elkaar zijn ver
bonden. Het UC-projekt is het 
middelpunt van de aktie , omdat 
het een belangrijke rol speelt 
in de verspreiding van kernwa
pens. Zo ontwikkelde Pakistan 
een atoombom met behulp van 
UCN-gegevens. t1aar ook Brazilië 
en straks Taiwan en andere dik
taturen kunnen met UC-uranium 
een kernwapen maken. Daarom 
moet dit levensgevaarlijke pro
jekt gesloten worden ! 
De landelijke aktie op paasza
terdag 21 april bestaat uit 
drie onderdelen: 
Om 10 uur begint een Internati
onaal Symposium met als th0ma: 
"Uraniumverrijking door ultra
centri fuge in relatie met de 
kernwapenverspreiding". Het 
thema zal ingeleid worden door 
Roger Moody (Londen) , Joop Boer 
(RU Groningen), Thijs de la 
Court (WISE Amsterdam) en Wil
l em de Ruiter (TH Eindhoven) . 
Het Internationaal symposium 
wordt gehouden in Kultureel 

Centrum "de Hagen", Schouwburg
plein 1, Almelo. Opgave vooraf 
wordt aanbevolen. 
Om 16 uur is er een :lanifest.a
tie in het centrum van Almelo 
met muziek- en 'theatergroepen, 
sprekers en een informatie
markt. O.a. treden Capriolen en 
Proloog op. 
Om 21 uur vertrekt vanaf het 
manifestatieterrein een Paas
mars met fakkels naar de fa
brieken van UCN en Urenco . Hier 
zal de afsluiting van de aktie 
plaats vinden. 
Voor de aktie "Geen Vrede met. 
Kernenergie" zijn affiches, 
buttons, stickers en pamfletten 
gemaakt. Deze kunnen telefo
nisch worden besteld. 

Nadere inlichtingen bij het 
kontaktadres: Komitee "Geen 
Vrede met Kernenergie" , Hanuner
weg 22, 7671 JA Vriezenveen, 
tel . 05499-4657 . 
P. S. Voor de aktie is veel 
geld nodig . Giften zijn welkom 
op giro 5253153 t . n . v. Geen 
Vrede Met Kernenergie te Almelo. 
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