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redaktioneel 
"Ke,.l,dat meen je niet,daar trapt 
toch niemand meer in'!!"·-·· 
1let gezicht wn de WOI"Zitter vertrok 
in een brede grijna,terwijl hij met 
een vrolijke hondbeweging een sierlijk 
gat sloeg in de blauwe stganmwalm. 
"Jul.zte zijn werfcelfjk onbetoal.bacrr ••• "ve,... 
zuchtte hij,onderwiJl de kring 'lllll'l 
met stomheid geslagen be.stuw'deren 
'\IIOI'Sel'l:f. 

Het gezicht en de lfchaalrlllhoudfng 
'IIIJI'l dra. OJ.Togh straalde een en 
al triom(,trota en vertrouwen uit. 
"Heren",zo \lUlde hij hD.GIJtig de gewllen 
state, "fk heb het grootste begrip wor 
Uw gereserveerdheid ten aanzien 
'IIIJI'l de door ons bureau uitgebrachte 
adviezen.Uw verantwoorcteltjklleid",zo 
Wl"VVlgde hij in nederiger toonzetting, 
"wor het welsfagen wn dit gewichtig 
proJekt i.s echter geheel de ooze.Daar 
leunt U op wrtrouwen,U leent ooze 
reputatie'!-·" 

".llfaar,eh.-",zo probeerde een I'IQU.welijb 
uit zijn aantekeningen opkijkende 
besf:uurder."Laat Togh toch uitllprelcen", 
gebood de worzitter met I'IQU.welijb 
verholen superioriteit. 
"Dank u ... .zoaLs ik al zef,we hebben 
een reputatie hoog te houden. lk help 
U eraan herinneren,hoe ooze adviezen 
met betrekking tot de rukettenkwe.stie 
hebben bijgedragen aan een bevredigende 
oplossing wor nagenoeg alle partijen,de 
vredesbeweging inclui.s.toch? ·-·" 

Enig gegnif(el,doch ook enig onder
dn.lkt gemompel was hoorbaar. 

"Zelfs de mini.ste~ent lag,zo 
mag ik mij toch wel uitdruldcen,op 
zijn rug 'lllll'l het lachen,taen ons l:Jureau 
het kabinet de roemn.tchte 'zoutkoepel
variant' advi.seerde •••• Akkoord,het 
was wat gewaagd,maar wij waren
mede op grond 'lllll'l gedegen onderzoek
zeker 'lllll'l ooze zaok.Het bleek de 
enige manier om de zogenaamde Stap
hor.ste,...variant een redelijke lcans 
'IIIJI'l .slagen te geven" •••• 

Even pauseerde drs.O.J.Togh,om de 
belangrijkheid 'lllll'l zijn woorden goed 
tot iedereen door te kunnen laten 
dringen.De worzitter nipte nerveus 
aan zijn half gewld glas sherry. 
"Natuurlijk waren ook wij overtuigd 
'lllll'l de onmogelijkheid om kerncentrales 
te bouwen in zoutkoepels". 
Togh Icon een glimlach niet onderdnlk
ken. "En natuurlijk wisten we maar 
al te goed dat de Russen zowat barsten 
in hun eigen zout..llfaar wij bleken 
in stoat,zij het met behulp wn een 
door de regering uitgewardigd embargo. 
om de inderilaast door de Russen 
op touw gezette 'SS-E;cport. Campaign', 
de 'Sowjet-5alt E;cport. Campaign',wor 
het Nederlandse publiek geheim te 
houden.De Staphort.ser fraktie- en 
dat was inderdaad ooze grote gok, wei
gerde naar verwachting hun achterban 
in de .steek te laten. Zoals U weet 
vormen zij de palttieke .speerpunt 
'lllll'l de Boekelo.se zout-lobby en ja 
hoor,of liewr gezegd,nee,zij konden 
de 'zoutkoepel-optie' niet accepteren. •• " 
"En",zo randde drs.O.J.Togh,mede
werfcer 'IIIJI'l Advies en .llfarfceting Bureau 
Knzy.s zijn betoog spitswindig a(,"zo 
zorgde Staphorst alsnog voor het 
nodige zout in Lubbers' pap...". 

Het ijs was gebraken.Een gejuich 
steeg op,glazen kinkelden owr de 
tafel,hier en daar viel een wat te 
geestdriftig achtenàtgeschoven stoel 
om.Een voor een drongen de besf:uurde-

ren op naar de doctel'GI'Idu.s om hem 
de hand te .schudden.De wie .schoude,... 
klopjes deerden zijn door de zonnehemel 
wl'brande .schouders niet in het minst 
meer. 

Een opgetogen voorzitter baande zich 
met breed armengezwaai ·een weg 
door de gelederen 'IIIJI'l de Vereniging 
'lllll'l &:ploitanten 'lllll'l Electriciteit.sbedrlj
ven in Nederland en troonde O.J. 
mee naar een wat rvstiger gedeelte 
wn de wrgadenaaL 
"Kom",zo (luf.sierde hij deze in diens 
oor, "de pers wacht.En denk er wrdorie 
aan:Nog geen woord owr de te bouwen 
kemcentroles! Nu nog ntet.Er be.stácit 
geen wl"band,weet je.Leg de nadn.tk 
op het posftiew,op het goedkoper. 
worden wn het elect:ri.sdt koken en 
zo en op de gunstige ef(ekten hieF"'IIII'l 
OP de kook-Ieracht 'lllll'l de echte minima, 
enfin,maar dat weet je natuurlijk 
zelf ook al!.-". 

De voorzitter glimderde breeduft;de 
docterandus knikte hem met een blik 
wn wrstandhouding toe.De deur naar 
de perskamer zoefde zijwaarts--

.ARNHE.IIf,Z5 juni.ANP- De Vereniging 
'lllll'l Exploitanten wn Electriciteitprodu
cerende bedrijven in Nederland-het 
VEEN-heeft op haar laatste vergadering 
voorgesteld om de electriciteitliprijzen 
drastisch te verlagen,dit gekoppeld 
aan een evenredige,doch minimale 
wrhoging wn de f1G8l11'Ïjzen. "Dit als 
steun in de rug 'lllll'l de werfcelijke,de 
echte mi.nima",zo dfMlde de woord'\1108,... 
der O.J.Togh desgevraagd mede. 
'ALLES ELECTRISCH',zo introduceerde 
dr&Togh de nieuwe VEEN-slogan,~ 
mee het VEEN ooze toekomst een 
rooskleuriger aanzien wil geven. 

Even dreigde de pel'llkon(erentie nog 
uit de hand te lopen,toen een kor'r'e.spon
dent 'IIIJI'l het altematieve energie
periodiek 'Allicht' een mogelijk w,... 
band suggereerde met de atmgekondfgde 
bouw 'IIIJI'l nieuwe kemcentrale.s. 
Een hevig wl"''lRtwaardigde Togh gaf 
te wrstoan,dat juist deze poging om 
de lasten 'IIIJI'l de echte minima te 
wrlichten,nimmer zouden mogen worden 
gedwanrboomd door ethische owrweging
en en op niets ben&Stende voorande,... 
stelltngen. 

Hiema plofte de VEEN-woontvoerder 
te"'9 op zijn stoel, welke,zo Iconstateerde 
de Allicht--lcor'raponrlent luidn.u:htfg, 
"helaas nog niet elect:ri.sdt bleek te 
zijn---.. ". 
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NIJMEGEN ONDER 
HOOGSPANNING 
De massale protest-akties tegen kernenergie zijn voorlopig 
voorbij. Ook in Nijmegen - het eens zo snel kloppende hart 
voor impulsen teqen Kalkar en Dodewaard - heeft dat tot een 
ommekeer geleid. De plaatselijke Stroom~oep is opgeQeven. 
Van de talrijke Basisgroepen hebben de meeste hun aandacht 
verlegd naar de kernwapens. Toch is er geen enkele sprake 
van een • im memoriam' • 
De Nijmeegse energiebeweging heeft een draai gemaakt, om daar
mee zelf richting te kunnen geven aan eer nieuwe eeergiepoli
tiek. Daarbij is de aandacht sterk gericht op de energiege
brüiker/konsument. Adviezen, tips en plannen om de woonlasten 
te verlichten en daarmee gelijktijdig het energieverbruik te 
verminderen worden door de Energiewinkel en de Stichting 
Energiebewust Bouwen aangeboden. Met deze aanpak heeft Nijmegen 
de strijd tegen kernenergie in het geheel niet opgegeven. . 
Over hoe dit alles gegroeid is spreekt Allicht met Geert Steeghs 
Ronáld Jansen, Sible Schöne en Bilbrand Raders van de Energie -
winkel. Nijmegen, eens de bakermat van de anti-kernenerqiebe
weging, nu tastend op zoek naar een demokratiese energievoor
ziening. 

"Wij zijn in het verleden een 
konflikt aangegaan, n begint 
Ronald "van daaruit zijn nieuwe 
ideeën gegroeid. Wil je veili
ge en betaalbare energie, dan 
zul je de consument màeten hel-

pen hun eigen verbruik beter 
te regelen. Dit gaat stroom
opwaarts in tegen de toene
mende schaalvergroting en 
centralisa tie." 

foto Wim Kersten 

WimKersten 
Joost van der Aalst 

Haagselobby 

Het vizier staat niet meer 
strak gericht op de energie
producenten en de beleidsma
kers. Maar volgens de energie
winkeliers zul je "het met een 
strategie louter gericht op 
lokaal nivo niet redden. Zo
lang er landelijk geld gereser
veerd blijft voor kernenergie 
of kolen, kun je een andere 
energiepolitiek wel schudden. 
Ki-jk maar naar die grijpstuiver 
die voor windenergie ~itge
trokken wordt. Nog belangrij
ker is het ontbreken van een 
stimulans voor het gebruik van 
Warmte-Kracht koppeling. De 
industrie heeft er wel oren 
naar, maar de SEP gesteunc;i door 
Ekonomiese Zaken, wil haar mo
nopolie niet kwijt.Zolang het 
groeidenken gehandhaafd blijft, 
is dat het grootste struikel
blok voor een demokratiese 
energievoorziening." 
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v.l.n.r.: Ronald Jansen, Sible Schöne, Hilbrand Roders (foto: Joost van der Aalst) 

Onwillekeurig rijst dan toch 
de vraag of aan de vier aánge
kondigde kerncentrales niet te 
ontkomen valt. Het huidige 
kabinet toont zich niet geremd 
door enige maatschappelijke 
oppositie. Van Aardenne lapt 
de uitk~t van de BMD aan zijn 
laars. En de zure regens lijken 
de atoomlobby extra in de kaart 
te spelen. Fel keert Sible zich 
tegen deze redenering. "Hiermee 
suggereer je dat de Staat al-· 
machtig is. Maar de geschiedenis 
van tien jaar energiebeweging 
spreekt dit tegen. Al in 1976 
is een besluit genomen om drie 
nieuwe kerncentrales te bouwen. 
Steeds weer is de bevolking 
"spontaan" en vooral massaal 
in verzet gekomen. 
Als straks een besluit valt, zal 
het verzet opnie~w de problemen 
onoverkomelijk aan het licht 
brengen. Voor het afvalprobleem 
bestaat gêén afdoende oplossing. 
Daarbij dekt kernenergie maar 
een klein deel van de energiebe
hoefte. Bovendien blijkt kern
energie veel duurder dan wordt 
opgegeven. Nee, de bevolking 
laat zich niet het glibberige · 
kernenergie pad opsturen." 
Het optimisme dat hieruit 
spreekt proberen we toch nog 
wat te temperen. Als je immers 
ergens met aktie- en voorlich
tingsmateriaal staat, word je 
amper een blik waa~dig gegund. 

energie Is springlevend 
De aktieve achterban van de be
weging slinkt. De mensen liggen 
niet meer wakker van (kern).ene~ 

gie1 dat onderwerp is uit en af 
gedaan. 

4 

"Het tegendeel is waar, de be.
langstelling voor energie is 
nooit zo groot geweest als nu 1 
alleen gebeurt het op andere 
plaatsen. Alle kranten en voor
al vakbladen schrijven over 
dit onderwerp. Veel bedrijven 
hebben een energiekoördinator 
in dienst. En op de middelbare 
scholen zit 'energie' in het 
·lesprogramma. Dat moet blijvend 
gestimuleerd worden; met ideeën 
en informatie kan de Energie
winkel deze behoefte ondersteu
nen." 

energiecircuit 
De Energiewinkel vormt de spil 
de Nijmeegse Energiebeweging. 
Hier ligt alle informatie op
geslagen en is via een uitleen
systeem voor iedereen beschik
baar. Er zijn zo'n vijftien 
werkgroepen die onder deze para
plu vallen. Financieel zijn ze 
allemaal volkomen zelfstandig. 
De huur van de Energiewinkel 
wordt opgebracht door de kon
tributles van de 120 leden van 

''Als er landelijk niets verandert, 
kunnen we het wel vergeten" 

Deze bewering lijkt niet over
dreven als we om ons heen kijken. 
In de etalage van de Energie
winkel staan panelen over ener
giebesparing en duurzame energie. 
Elke vierkante centimeter wordt 
benut voor het opbergen van 
mappen, knipsels, boeken, tijd
schriften pamfle~ten en aktie
krantjes. Papier vormt de fun
damenten voor de winkel, waarin 
verder stikkers, buttons en tas
sen met de opdruk "Atoomenergie, 
Nee Bedankt" te koop zijn. 
"Wij blijven de bezwaren tegen 
kernenergie naar buiten dragen. 
Maar Energiebesparing en Duur
zame Energie zijn de onderwerpen 
waarover we met het Nutsbedrijf 
in gesprek gaan. Vroeger was dat 
taboe, praten met de 'tegenstan
ders'. Maar wij hebben een des
kundigheid waarin zij ook gein
teresseera zijn. Daar praat je 
met ze over en dat drukt een 
zwaarder stempel op je naam." 

de Vereniging EnergiewinkeL In 
dit circuit werkt ieder aan de 
eigen interesses. Voor enkele 
all-rounders is er een over
zicht wat er gebeurt. In de 
half-jaarlijkse verslagen 
wordt de stand van zaken opge
maakt. Daarin staan de ontwik
kelingen, de resultaten en de 
plannen. 

"De kontinuiteit van het gebeu
ren loopt toch voortdurend grote 
risiko's. Alles draait op basis 
van vrijwilligerswerk. We moeten 
er niet aan denken als iemand 
door een suksesvolle sollicitatie 
wegvalt. Voor de groep die zich 
op het energieverbruik in de 
woning richt, is Clat de reden. 
om een zelfstandige stichting 
te worden. Daarbij staat loon
vorming in de doelstelling om 
het werk met garantie van kon
tinultelt professioneel aan te 
pakken." 



plannen voor aktie 

De Energiewinkel heeft een spe
ciale binding met het Aktieplan 
Werkgelegenheid Nijmegen (AWN) 
In 1980 sloten vakbondsgroepen, 
wetenschappers, aktiegroepen en 
opbouwwerk zich aaneen, voor be
houd van bestaand werk, maar voor
al ook voor het opzetten van 
nieuwe maatschappelijk zinvolle 
werkgelegenheid. Energie en milieu 
vormen daarin sleutelbegrippen. 
In het aktieplan • 84- • 85 worden 
enkele suksessen beschreven. 
"Dankzij de Aktieplan-initiatieven 
heeft de PGEM de bouwplannen voor 
de lokatie Amerongen (waterkracht
centrale in Nederri jn- red.) 
ook vrijwel rond. De lokatie Lith 
(Maas) wordt doorgerekend op de 
mogelijkheden en de bestaande 
centrale bij Bagestein (Lek) zal 
weer in werking worden gesteld. 
Geschat wordt dat dit bijna 1000 
manjaren werk voor de regio zal 
betekenen." 
Maatschappelijk zinvolle produk
ten en werkgelege.nheid zijn terug 
te vinden in de initiatieven voor 
een windenergiepark in Wychen, 
een schillenboerprojekt in Nij
megen , en een afvalscheidingspro
jekt. Ook de opzet van een energie 
werkplaats (kleine windmolens , 
zonnekollektoren, na- isolatiebe
drijfje) staat in de steigers. 

deskundigheid 
"Bet gaat erom äat mensen dingen 
aanpakken . Als je duurzame energie 
en energiebesparing wilt inzetten, 
moet je plannen maken, kontakten 
zoeken en (politieke) steun zien 
te krijgen. Als het om energie
zuinige woningbouw gaat , zoeken 
we steun bij progressieve architek 
ten uit de regio. Voor de water
krachtplannen gaan we naar de PGEM. 
Bij de Mutsbedrijven hebben ze wel 
belangstelling voor onze ideeên. 
Ze merken dat we me't verstand van 
zaken over deze onde.rwerpen praten . 
Bun eigen beleid spoort tussen een 
zelfstandig beleid waarin ruimte 
is voor alternatieven, en het lan
delijk beleid dat gebaseerd is op 
het groeidenken. Zo sprong de PGBM 
pas nog een gat in de lucht: in 
'83 hadden ze 15% méér stroom ver
kocht. Maar tegelijk zitten ze 
ook met de zure regen-problematiek 
in bun maag". 
De haalbaarheid van het AWN is 
mede afhankelijk van vrijwilligers 
die nieuwe initiatieven willen uit-

voeren. Met het ove.rleg wordt ge
probee.rd de drempel hiervoor zo 
laag mogelijk te houden. Mensen 
moeten met behoud van uitkering 
aan de s l ag kunnen. Dat is, vooral 
ook door de landelijke politiek, 
een moeilijk punt . 

Energievierdaagse 
Verder moet er hard aan getrokken 
worden dat de plannen niet in de 
ijskast verdwijnen. De Energie
winkel bereidt daarvoor de tweede 
EnergieVierdaagse voor. Dit is 
geen zichzelf overlevende erfenis 
van de Energiebeweging. Zoals al 
eerder is beschreven is er een 
heel energiecircuit. Veel mensen 
zijn met verschillende dingen bezig, 
zonder net als vroeger op de hoogte 
te zijn van alle akt.i.viteiten. 
De Energievierdaagse wil mensen 
de onderllngse samenhang van hun 
aktiviteiten laten zien en een 
motor zijn voor nieuwe initiatieven. 
Zoals bij de eerste vierdaagse in 
'82 het zelfbouwen van windmolens 
een grote vlucht kreeg . 
"Op het programma staat een Spe
ciale dag voor middenstanders en 
wassalons. In samenwerking met de 
SVEN zal konkrete voorlichting 
gegeven worden hoe in hun situa
ties veel energie bespaard kan 
worden. 
Verder willen we een aantal be
drijven uitnodigen om de mogelijk
heden van Warmte-Kracht-koppeling 
te bevorderen. En dan is er natuur
lijk ook een dagmarkt met de meest 
uiteenlopende informatie over ener
giebesparing, alternatieve energie 
en tegen kernenergie en zwavel
uitstoot door de kolencentrale bij 
Nijmegen . De markt richt zich voor
al op de regio. 
Uiteindelijk willen we zoveel mo
gelijk mensen proberen te bereiken. 
Daarmee maak je dan een kans dat. 
de ideeên voor een veilige demo
kratiese energievoorziening in de 
praktijk gebracht worden.Aan 
plannen is geen gebrek, nu komt het 
aan op de daden." 



HOE ENERGIE TE BESPAREN 
De vakliteratuur, maar ook vele regionale en plaatselijke krant
en en koeriertjes besteden de laatste tijd veel aandacht aan 
energiebesparende projekten in de woningboUw en tal van andere 
gebieden. 
Aandachtspunten in dergelijke artikelen zijn het lage energie
verbruik, de grote energiebesparing of het hoge rendement op de 
investering. Eerlijkheidshalve moet hieraan worden toegevoegd 
dat veelal op dezelfde pagina de 'hoera-stemming' omslaat naar 
een mineur-stemming na het lezen van weer nieuwe verhalen over 
vochtproblemen, condensatie en schimmelvorming in de woningen, 
besparingsverwachtingen die niet uitkomen, en ga zo maar door. 
Vanwaar deze tegenstrijdigheden over hetzelfde ond•rwerp? 

Doordat de woonlasten, waarvan 
de energiekosten een niet onaan
zienlijk deel uitmaken, een 
steeds omvangrijker gedeelte 
opslokken van het huishoudbudget, 
wordt het steeds belangrijker 
op welke manier de kosten voor 
het wonen beperkt kunnen worden. 

woonlasten 
De mogelijkheden hiertoe via 
energiebesparingsmaatregelen 
worden steeds meer onderkend. 
Uit het "Basi·sonderzoek Aardgas
kleinverbruik" blijkt dat de 
laatste jaren het gasverbruik 
met 15% is gedaald. Deze daling 
wxdt enerzijds veroorzaakt door 
'aanschafgebonden' maatregelen 
zoals isolatie, zuiniger appa
ratuur en dergelijke, maar ook 
door 'gedragsgebonden' maatre
gelen. 

6 

Voorbeelden van dergelijke maat
regelen zijn: 
o de gemiddelde ingestelde dag

en nachttemperatuur (één 
graadje lager scheelt 6 tot 7 
%minder gasverbruik); 

o de wijze van ventileren; 
o het sl~iten van gordijnen; 
o leefwijze van bewoners. 
Gemiddeld kan het gasverbruik 
gedaald zijn, maar toch treden 
er grote verschillen naar voren 
in complexen identieke woningen. 
Het komt algemeen voor dat het 
gasverbruik tussen de woningen 
onderling met een factor 4 vari~ 
eert, waarbij dan nog de extreme 
verbruikers (zeer hoog en zeer 
laag) buiten beschouwing worden 
gelaten. Dit verklaart de terug
houdendheid van verhuurders en 
energiebedrijven voor het geven 
van harde besparingsgaranties 
en financiële voordelen. 

ventilatie en vocht 
Onvoldoende inzicht en kennis 
van de gevolgen van een bepaald 
gedrag of van bepaalde maatrege
len hebben de laatste tijd tot 
tal van problemen geleid. 
Alvorens in te gaan op oplossing
en voor probleemloos energie
besparen en verwarmen, is het 
goed nog even stil te staan bij 
de warmteverliezen van een woning 

Vocht, condens 
en schimmel? 

Warmteverliezen in een woniqg 
vinden plaats door de omhullende 
constructies ("transmissiever
liezen"),via de verwarmingsinstal 
latie ("installatieverliezen") 
en via de ventilatie. Bij het op
stellen van energiebesparings
plannen dienen deze verliespost
en duidelijk gescheiden te blij
ven. Isoleren vermindert de 
transmissieverliezen, verhoging 
van het rendement van de cv-ke
tel beperkt de installatiever
liezen en kierdichting beperkt 
de ventilatieverliezen. Over 
deze scheiding van verliesposten 
bestaan veel misverstanden: 



o veel bewoners denken dat iso
latie als nadeel heeft dat de 
woning "dichter" wordt, zodat 
er minder zuurstof binnen zou 
kolJlen en er minder vocht zou 
verdwijnen. Door een open raam 
in een woning met niet-geiso
leerde spouwmuur verdwijnt 300 
maal meer vocht en komt 300 
maal meer zuurstof naar binnen. 

o veel bewoners denken dat isola 
tie en tochtwering eenzelfde 
soort maatregel is . ''Isolatie 
heeft geen zin zonder tocht
wering" is een vaak gehoorde 
opmerking; 

o bij vochtproblemen denken de 
bewoners allereerst aan door
slaand, optrekkend vocht of 
aan lekkages: een bouwkundig 
gebrek . 

Opzi chters en ver huurders denk
en allereerst aan condensvocht 
en verkeerd ventilatieged.rag. 
Er valt wel een tendens te signa
leren van: " Ik moet minder venti
lerel'l om daardoor een stukje 
ene.rgiebespari.ng te bereiken'' . 
Dit gedrag kan er toe leiden 
dat met name "koude bruggen" 
sneller aanl eiding geven tot 
condensprobl emen en schimmel
vorming. Waarschijnlijk staan 
veel ramen te lang en te veel 
open voor het doorluchten, ter
wijl jui st te weinig gebruik 
wordt gemaakt van voorzieningen 
voor een meer zwakke, maar per-

manente venti l atie. "De stekker 
wordt uit de mechanische afzuig
ing getrokken omdat die energie
ver spillend is en bovendien tot 
gel uidsoverlast leidt" . 

bouwfouten 

Jan-Kees Gijsbers 

isol e.ren, verwarmen en ventile
ren veel problemen naar voren 
gekomen zijn die vooraf niet 
onder zocht of zwaar onderschat 
zijn. Hoe ve rfijnder een machine, 
des te wenselijker is het om te 
weten hoe die machine bediend 
moet worden. Zo ook een woning, 

Met isolatie, zowel tijdens de maar vaak ontbreken goede ge-
bouw of daarna, wordt een extra bruiksaanwi jzigingen. Hoe meer 
laag aangebracht met een geheel en hoe beter een woning is ge
eigen karakter. Isolatiemateri- isoleerd, des te gevoeliger 
aal is in feite heel merkwaar- wordt het verntileren en des 
dig materiaal. Je kunt er pro- te nauwkeuriger moet de cv-in-
blemen mee voorkomen, . maar ook stallatie worden afgesteld en 
problemen mee oproepen. Dit be- ingeregeld. 
tekent dat er per geval moet Bij nieuwbouw moeten ontwerp van 
worden bekeken wat er allemaal de woning en installatie veel 
gebeurt wanneer tot isolatie meer op elkaar worden afgestemd. 
wordt overgegaan. Daarbij kome~ De apparatuur moet afgestemd 
de volgende aspekten aan de orde: zorden op net bewonersgedrag, 
- liniaire uitzettingen en en bewonersvriendeli jker worden. 

lengteveranderingen; Dit betekent: geautomatiseerde 
warmte-accumulatie (warmte- regeling, hygrostatische k limaat-
opslag en opwarmtijd gerela- regeling, beperken van gel uids-
teerd aan het gebruik); overlast. 

- vochttransport; 
- materiaal- eigenschappen. 
Worden isolatiewerkzaamheden 
dan nergens goed uitgevoerd? 
Gelukkig niet. Bij isolatie met 
kennis van zaken en onderzoek 
vooraf, zullen de gevolgen van 
het isoleren alleen maar voor-
delen opleveren. 

aanbevelingen 
Het is duidelijk dat bij het 

Met name voor de kant van voor-
lichting en advies over energie
besparen is een taak weggelegd 
voor "energiewinkels" . In samen
werking met het buurt- en op
bouwwerk hebben deze onafhanke
lijke energiewinkels betere 1n
gangen dan de voorlichters van 
de Energiebedrijven. Met geza
melijke inspanningen kunnen de 
eerder gesignaleerde problemen 
beperkt blijven. 
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Wilbert Willems 

TOCH MEER KERNENERGIE? 

In 1974 bracht de toenmalige minister van Ekonomiese Zaken, 
Ruud Lubbers, de Energienota uit. Daarin schetste hij de nood
zaak van 3 nieuwe kerncentrales. Toepassing op grote schaal van 
duurzame energiebronnen (wind,water, zon e.d.) wordt tot na 2000 
uitgesteld. Nu, 10 jaar later, zijn we niet veel verder. Wederom 
verklaart Lubbers dat er 3 of 4 nieuwe kerncentrales moeten ko
men en blijkt er voor milieuvriendelijjke elektriciteitsproduk
tie nog steeds geen grote toekomst weggelegd. 

In het concept regeringsstand
punt over de resultaten van de 
Brede Maatschappelijke Diskus
sie schrijft Van Ardenne welis
waar, dat de regering in het 
jaar 2000 wel 2000 MWe uit wind
energie wil laten opwekken, 
maar dat ze die hoeveelheid 
niet ~eetelt voor de totale 
hoeveelheid elektriciteitsop
wekkend vermogen die op dat 
moment nodig zal zijn. De over
eenkomst die De Brauw ons in 
zijn eindrapport voorrekent, 
is dus slechts schijn. De rege
ring vindt windenergie té onze
ker en té wisselvallig en wel
licht ook ekonomies té weinig 
interessant om er een bijdrage 
in de energievoorziening van te 
verwachten. 

ander beleid 
Ook andere decentrale vormen 
van elektriciteitsopwekking ko
men er veel slechter af dan in 
het eindrapport van De Brauw. 
Zo komt de regering vanzelf wel 
tot een opvulling van het tekort 

met kernenergie. 
Het huidige beleid is niet be
paald stimulerend voor de uit
bouw van wind- en zonne-energie 
en Warmte-Kracht-Koppeling. Ter
wijl er toch kansen genoeg lig
gen. Al in oktober 1982 kwam de 
Stichting Natuur en Milieu met 
een gedegen rapport waaruit bleek 
dat er met wat goede wil zo'n 
6000 MW windenergievermogen is 
op te stellen met kleinschalige 
toepassingen.Dus zonder de mas
sale windparken. De regering en 
de elektriciteitsproducenten 
lijken daarentegen al hun zinnen 
te zetten op grootschalige wind
energie-toepassingen. De SEP 
heeft al besloten tot een proef
park in Sexbierum. En ook het 
Bureau Energie Onderzoek Projek
ten, nu nog ondergebracht bij 
het ECN in Petten, gokt op 2000 
MW gecentraliseerd vermogen en 
slechts 450 MW decentrale dus 
kleinschalige toepassingen in 
het jaar 2000. In die lijn ligt 
ook het Plan Lievense: een wind
park van 2400 MW waarvoor een 
o~lagbekken van tenminste 90 
Km nodig zou zijn. 

kansen voor alternatieven 

Het overheidsbeleid moet dring
end omgegooid worden. Het is 
toch belachelijk dat nog steeds 
meer onderzoeksgelden uitgegeven 
worden aan kernsplijting dan 
aan alternatieve energiebronnen. 
Het wordt ook tijd dat de rege
ring en de SEP ingaan op de ver
zoeken van windmolenaars, daarbij 
o.a. gesteund door Milieudefensie 
en de FNV, om de tarieven van 
teruggeleverde windstroom te ver
hogen. En de gemeentebesturen 
moeten een eind maken aan de tal
loze onnodige hinderwet vergun
ningen tegen kleine windmolens. 

In Brabant zijn konkrete voor
stellengedaan voor de uitbrei
ding van windenergie in de FNV 
nota 'Energie in energie'. Deze 
zijn ook gedeeltelijk overgeno
men door de werkgroep energie 
van het Overleg Brabants Bedrijfs
leven. Hierin wordt ondermeer ge
pleit voor middelgrote windtur
bines in glastuinbouwgebieden en 
bij sportparken. 
Door het stimuleren van me.t name 
kleinschali.ge windenergie zal 
kernenergie volledig overbodig 
worden. Bovendien treedt er geen 
extra milieuvervuiling op en 
komt er geen zure regen noch 
radio-aktief afval bij. 
Een zonnig perspektief. 

Wie wind zaait, zal een 
zonniger toekomst oogsten 
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GEEN NIEUWE 
KERNCENTRALES! 

De Brede Maatschappelijke Diskussie is voorbij. De Antikern
energie heeft zich twee jaar lang redelijk koest gehouden. 
Maar één fluitsignaal vanuit Den Haag is voldoende om opnieuw 
aktief te worden. De volle aandacht kan worden gericht op de 
plannen voor nieuwe kerncentrales, nu het zware rumour rond de 
kruisraketten even lijkt verstomd. 
Herman Verhagen doet verslag van een bijeenkomst op 16 juni, 
waar de basis werd gelegd voor akties en manifestaties in het 
komende najaar. 

Herman Verhagen 

Tussen officieuze en officiële 
kerncentrale-plannen bestaat 
een te verwaarlozen verschil. 
Toen eind mei '84 een vertrouw
elijke nota van het Ministerie 
van Economische Zaken uitlekte· 
- met daarin de plannetjes voor 
4 nieuwe kerncentrales van 1000 
MegaWatt - was dat dus reden ge
noeg om snel aan de slag te 
-gaan. 
Milieudefensie schreef voor 16 
juni een landelijke aktieverga
dering uit. De belangstelling 
was overweldigend: zo'n 100 
mensen uit dertig plaatsen in 
Nederland waren aanwezig, en 
richtten gezamenlijk het "Lan
delijk Platform tegen Kernener
gie" op. Zo ging de AKB weer in 
de startblokken. 

mtftll·llêil 

Het nieuw opgerichte platform 
krijgt geen zware besluitvor
mende status, maar is vooral 
bedoeld om de verschillende 
initiatieven te bediskussiëren 
en op elkaar af te stemmen. 
Wel is daarbij benadrukt dat 
aan de stem van groepen uit de 
potentiële vestigingsplaatsen 
(Wieringermeer, Noord-Oost Pol
der, Eemshaven, Bath-Hoedekens
kerke) extra gewicht moet word
en toegekend. 
Behalve een landelijk overleg 
(dat op 21 juli weer bij elkaar 
zal komen) zijn er verschillende 
werkgrèepen in het leven ge
roepen (informatie, publiciteit, 
juridische mogelijkheden), is 
er een voorlopig secretariaat 
gevestigd bij Vereniging Milieu
defensie en wordt getra~ht re
gionale steunpunten van de 

grond te helpen, met name in 
de mogelijke vestigingsplaatsen. 
tn eerste instantie· zal het plat 
form zich vooral richten op een 
landelijke manifestatie die op 
22 september in de Noordoost
polder (een.van de vestigings
plaatsen) zal plaatsvinden •. 
Allerlei andere ideëen worden 
op dit moment verder bekeken en 
uitgewerkt. 

snel en effektief 

De belangrijkste konklusie die 
naar aanleiding van de vergade
rinq van 16 juni qatrokken kan 
worden is ongetw!jfeld deze: 

Er bestaat een grote bereidheid 
om snel en effektief aan het 
werk te gaan en niet te verzan
den in allerlei principiële dis
kussies·. Zo'n houdin-g is nodig 
ook, want de regering zet er 
flinke vaart achter. 
Het tijQ&chema ziet er grofweg 
als volg uit: 
- rond 18 september (Prinsjes

dag) worden de nieuwe kern
centraleplannen officieel ge
presente.erd; 

- een paar maanden later neemt 
de Tweede Kamer een principe
besluit en start een verkorte 
PKB-procedure (Planologische 
KernBeslissing); 
eind 1985 moeten dan de vesti
gingsplaatsen definitief aan
gewezen worden, waarna een 
start wordt gemaakt met het 
regelen van de vereiste ver
gunningenprocedures en daarna 
met de bouw. 

- de eerste kerncentrale moet 
volgens planning in 1995 in 
bedrijf worden gesteld. 

Het is echter de vraag of het 
~over zal komen •••••• 

(j)Eems 
2 Urk 

(3)Ketelmeer 
TFtevo 
5 Markerwaard 
m~ieringermeer 
7 Maasvlakte 
8 St. Philipstand 
9 Tholen 

10 Borssele 

>> 

11 Ossenisse 
@ Bath/Hoodek(>"nskerke 





pïm-tnn 
e het ·SEKRETARIAAT van het plat
form is voorlopig gevestigd op: 
Tweede Weteringspl antsoen 9 , 
1017 ZO, Amsterdam (020- 221366) 

• kontaktpersoon van de werk
groep PUBLICITEIT is: Huup Das-
sen, Buys Ballotstraat 29 , 
Utrecht (030- 710586) 

• kontaktpersoon van de MANI FES
TATIE is: Kees Knoop, Lekstraat 
70, 8303 LT Emmeloord 
(05270-16776) 

• kontaktpersoon van de werk
groep INFORMATIE is: Joop Boer, 
(050-126174) of Milieufederatie 
Groningen, Eromasinge l 15, 9726 
AJ Groningen (050-1 30800) 

• kontaktpersoon van de werk
groep JURIDISCHE AKTIES: 
Stichting Kritiese Massa , p/a 
Janbuitensingel 3 , 6811 ·AA 
Arnhem (085-515069). 

I 
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Anti-kernenergiebeweging opnieuw 
in de startblokken 

daar _gaan we weer ... (foto: Wim Kersten) 

Wat is er mis met het weer? 

In de serie "Ekologie" van Aktie 
Strohalm verscheen het boek "Wat 
is er mis met het weer?" van Jan 
Van Arkel. Het boek kreeg als 
rhetorische ondertitel "Broei
kaseffekt of nieuwe ijstijd?" 

''Wat is er mis met. het weer?" 
gaat over het klimaat in de 
eerstkomende 50 jaar. Allereerst 
behandelt de schrijver alle fac
toren die bepalend zijn voor het 
klimaat op aarde, zoals winden 
en oceaanstromen. Vervolgens 
gaat hij in op klimaatbelnvloe
ding van buitenaf, en bekijkt 
de gevolgen die menselijk ingrij
pen op het weer hebben. Tenslotte 
komt van Arkel terecht bij de 
vraag wat er allemaal kan gebeu
ren als het klimaat ~ warmer 6f 
kouder wordt. Als de mens op de 
huidige manier doorgaat met het 
verstoren van het weerspatroon, 
zullen we ernstig rekening moe
ten houden met het zogenaamde 
"broeikaseffect", met alle nade-

Piet Horsten 

lige gevolgen van dien zoals bij
voorbeeld de wereldvoedselvoor
ziening. Na elk hoofdstuk volgt 
een uitgebreide bronvermelding. 
Talloze illustraties, hoofdzake
lijk statistieken, ondersteunen 
de tekst. 

.Er kleef echter -één bezwaar aan 
het boek . Door de gecompliceerd
heid van het onderwerp is van 
Arkels boek minder toegankelijk 
voor leken op het gebied van kli
matologie . De schrijfstij l is 
bóvendien nogal pittig. De au
teur heeft getracht dit euvel op 
te vangen door achterin het boek 
een woordenlijst op te nemen 
waarin belangrijke begrippen op 
eenvoudige wijze worden uitgelegd. 
Al met al heeft Jan van Arkel 
prima werk geleverd en een uit
stekend beeld geschetst van de 
"weersverwachting voor de komende 
halve eeuw". 

Ekologische Uitgeverij, 
ISBN 90 6224 220 0 

BOEKBESPREKING 



NATTE STROOM 

In Buggenum, bij Roermond, staat de "Maascentrale", een elektri
citeitscompl~x van de NV Provinciale Limburgse Elekt.riciteits
Maatschappij (PLEM) met zes eenheden. De naam van deze kolen- en 
oliecentrales is symbolisch: de hele Maas zou als centrale kunnen 
dienen voor stroomopwekking uit waterkracht. 
Ook een "Rijncentral~11 is geen utopie meer. Waterkracht zit in 
een beslissende stroomversne.lling. Tenminste als we mogen afgaan 
op de hoeveelheid studies, stuurgroepen en commissies die zich 
met deze enèrgiebron bezighouden. 
In Zeeland bestudeert men mogelijkheden voor plaatsing van getij
decentrales in de Westerschelde. Zuid-Nederland als proeftuin 
voor waterkracht, de uitdaging voor elektriciteitsmaatschappijen 
en waterstaatsmensen. 

Zuidnederlandse 

waterkracht 

in 

Ma-ar daal:lllee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput. De kleine stroomversnelling 
riviertjes, beken en kanalen kunnen ook een steentje bi jdragen, 
waarmee partikulieren en gemeentelijke energiebedrijven hun voor-
deel kunnen doen. 
Een kleine balans van de "natte stroom ... , die in ieder geval gemak
kelijk kan konkurreren met de prijs van conventionele elektriciteit. 

WimKetSten 

B.ijna twintig jaar gel eden (in 
1965) konkludeerde een studie
groep dat waterkrachtcentral es 
in de Maas definitief onrenda
bel zouden zijn. 
Als gevolg van de gest egen 
brandstofprijzen, i n de jaren 
' 70, heeft een ommekeer plaats 
gevonden in het denken over de 
mogelijkheden van toepassing 
van waterkracht in Maas, Rijn 
en Lek. 
De bouw van een splintern.ieuwe 
Belgische waterkrachtcentrale 
in de Maas, net over de grens 
bij Maastricht, vormde in 1980 
de aanleiding voor hern.ieuwde 
belangstelling in Nederland. 
Die belangstelling was er overi
gens al in de jaren • 50 , toen 
de NV PLEM met de mogelijkheden 
speelde voor waterkracht uit de 
Maas. De landelijke elektrici
tei tswereld besliste indertijd 
echter dat Limburg kolencentra
l es d.iende te bouwen. Hetgeen 
ook gebeurde. 

Maascentrales 
Provinciale Limburgse Elektri
citeits Maatschappij, Nederlandse 
Energie Ontwikkelinga Maatschap
pij (NEOM) en Rijkswate.rstaat 
Limburg formeerden .in 1981 de 
"Stuurgroep Waterkracht Maas", 
d.ie een ve.rkennen.de studie ver
richtte naar de mogelijkhèden 
in Heel en nog negen andere 

lokaties in de Maas. In 1982 
t .raden ook medewerkers ván de 
Noordbrabantse en Gelderse El ek
triciteitsmaatschappijen als 
gastleden toe tot deze Stuur
groep. 
De verkennende studie leverde 
een positief beeld op. De tech
nische mogel ijkheden zijn wel 
degelijk te realiseren. Boven
dien blijJet dat s1lr oom uit water
kracht economisch zeer aantrek
kelijk is . Men noemt een kilo
wattuurprijs tussen 7 en 9 cent, 
welke bedui dend lager ligt dan 
dè stroomprijs van kolen-, olie-, 
gas- of kerncentrales . 
De verkennende studie was het 
startsein voor de volgende fase: 
de haalbaarheidsstudie van de 
lokatie Heel. In deze studie, 
welke eind 1984 afgerond zal zijn 
worden alle aspekt en van de bouw 
bekeken . De Maas heeft immers ve· 
le funkties (scheepvaart, vis
water, drinkwater, rekreatiewa
ter) die moeten harmoniëren met 
de nieuwe funktie van stroom
leverancier. 
Volgens Rijkswaterstaat vormt de 
bouw van een maas- centrale de 
grootste waterstaatkundige in
greep sinds de kanalisatie in de 
jaren '20 . Als alles volgens de 
plannen verloopt, zou de schone 
Heel- centrale (18 MegaWatt) in 
1986 kunnen draaien en voor 1~ % 
kunnen voorzien in de Limburgse 
elektriciteitsbehoefte. 
Dat is dan nog maar het begin. 
Want er dienen zich nog enkele 
interessante l okaties aan in de 
Maas, onder andere bij Grave en) 
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Lith. Dez~ lokaties zullen pas 
na de evaluatie van Heel grondig 
worden onderzocht. 

Rijncentrales 

De mogelijkheden in de Gelderse 
rivieren zijn bestudeerd door de 
PGEM, mede geinspireerd door de 
inspanningen van de collega's in 
Limburg. Voor drie lokaties in 
de Rijn (Driel, Maurik en Hage
stein) werden studies opgezet. 
De lokatie Driel is inmiddels 
afgévallen: "de revenuen van de 
jaaropbrengst zijn in relatie 
tot de noodzakelijke investering
en onvoldoend~ om van een renda
bel project te kunnen spreken." 

spaart doordat deze stroom op 
een schone,niet-vervuilende wij
ze wordt opgewekt. Een water
kracht centrale moet je waarde
ren tegen de energieopbrengst, 
en niet naar winst". 
Volgens Energiewinkel Nijmegen 
zou de lokatie in Driel zeer 
zeker 66k 'winstgevend' zijn. 
Overigens lijkt Gelderland voort
varender te werk te gaan dan Li~ 
burg. "Er is een soort race aan 
de gang tussen PLEM en PGEM. 
Waarschijnlijk gaat Gelderland 
die winnen". 
De voormalige waterkrachtcentra
le Hagestein (in de Lek) zal 
naar verwachting in 1984 worden 
opgeknapt en opnieuw in werking 
worden gesteld. Deze centrale 

J,okatie 
waterkrachtcentrale 
(foto: Wim Kersten) 

De Maurik-centrale is daarente- zou dan na tien jaar stilstand 
gen wel rendabel. Tegenover een weer op volle toeren draaien, en 
investering van 50 miljoen, staat voor ruim 1200 huishoudens vol
een geschatte jaarlijkse energie- doende stroom leveren. 
opbrengst van 29 miljoen kilo- De grote rivieren leveren de 
wattuur, die voldoende is om tij- grootste bijdrage. Niettemin 
dens de geschatte levensduur blijken de mogelijkheden van 
(40 tot 50 jaar) van de centrale middelgrote rivieren als Roer, 
de kosten te dekken. Oude Ijssel en Overijsselse 
Daarbij vergelijkt men uitslui- Vecht technisch en economisch 
tensd de kosten van de stroo~ even aantrekkelijk. 
prod~tie. Volgens Energiewinkel In Roermond heeft tussen 1926-
Nijmegen is deze rekenmethode 1974 een waterkrachtcentrale 
lnisleidend: "Je moet ook de perfekt gedraaid. Daarmee is te-
kosten meetellen die je uit- vens het nederlandse bewijs van 
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de lange levensduur (48 jaar) 
geleverd. De studie over 'her
gebruik" van deze Roercentrale 
wijst uit dat een nieuwe turbine 
uiterst aantrekkelijke stroom kan 
leveren tegen 6 cent per kilo
wattuur. De Roer zou verder, 
volgens het oordeel van de NEOM, 
nog minstens drie andere geschik 
te lokaties herbergen. 
De mogelijkheden in de overige 
nederlandse middelgrote rivieren 
zijn nog niet bestudeerd. 

mini-waterkracht 

Het is verleidelijk om bij het 
zoeken naar mogelijkheden voor 
waterkracht in Nederland uit
sluitend te kijken naar de 'gro
te' mogelijkheden in rivieren 
als Maas en Rijn. 
In het verleden keek men zelfs 
naar de grootschalige projekten 
in Zwitserland, Noorwegen en 
Frankrijk, waarbij de binnen
landse mogelijkheden volledig 
verb leek·ten. 
Volgens Stichting Energie Anders 
vormen .de kleine riviertjes, 
beekjes en kanalen een nieuwe 
uitdaging. De opbrengsten zullen 
bescheiden zijn, doch in veel 
gevallen de .moeite waard. 
"Kleinschalige waterkracht biedt 
voor ons land bescheiden moge
lijkheden voor de opwekking van 
elektriciteit voor partikulieren 
en voor distributiebedrijven in 
de elektriciteitssector.Het to
taal op te stellen vermogen zal 
niet meer dan enige MegaWatts 
bedragen. De ontwikkeling biedt 
echter aardige perspektleven 
voor de exportmarkt". 
Naar schatting 100 stuwen in 
riviertjes en beken in Limburg, 
Noord-Brabant, Gelderland en 
Overijssel lijken geschikt voor 
toepassing van waterkracht op 
kleine schaal. Daartoe wordt mo
menteel een inventarisatie opge
steld door de diverse Waterschap. 
pen. 
Sommige mensen wachten de lang
durige studies niet af. Albert 
Raaymakers uit Nuenen heeft kon
krete plannen voor stroomopwek
king in de Dommel, met Uehulp 
van een gemoderniseerde oude 
watermolen. PNEM en TH Eindhoven 
verlenen technische bijstand. 
Naar schatting zou deze molen 
150.000 - 200.000 kilowattuur 
per jaar kunnen gaan leveren: 
goed voor 50 huishoudens. 
Een klein voorbeeld, dat mogel~k) 



navolging krijgt bij andere par
tikulieren. Alleen al de rivier 
de Dommel zou jaarlijks 5 tot 6 
miljoen Kilowattuur kunnen op
brengen. Voor agrarische bed.rij
ven in de nabijheid van deze 
riviertjes, lijken mini-centrales 
een aantrekkelijk perspektief. 

getijdecentrales 
In Zeeland speelt de Deltadienst 
van Rijkswaterstaat met plannen 
en ideëen voor kleine getijde
centrales in de Westerschelde. 
Onlangs sloten een aantal stu
denten van de HTS-Vlissingen 
hun studie af met een scriptie 
over zes mogelijke lokaties voor 
zeeuwse getijdecentrales. 
Het principe van een dergelijk 
systeem is eenvoudig. Met een 
dijk wordt een inham van de 
Westersehelde afgesloten. Daar
door ontstaat een bas~in. Bij 
hoog water laat men het bassin 
vollopen via een inlaatsluis. 
Als het water in de Westersehelde 
qaat zakken, bij eb, sluit men 
de sluis en ontstaat er een 
hoogteverschil. Daarna opent men 
bij laag water de sluis, en het 
water loopt uit het bassin via 
een turbine terug naar de Wester
schelde. De turbine wekt stroom 
op. 
Het vermogen van een dergelijke 
centrale in Zeeland zou enkele 
tientallen MegaWatt bedragen. 
De meest bekende getijdecentra
le, in de rivier de La Rance in 
Frankrijk, heeft een vermogen 
van 240 MW. Dat komt overeen met 
ruim de helft van het vermogen 
van kerncentrale Borssele. 
De nederlandse mogelijkheden 
zijn beperkter, omdat het ver
schil tussen eb en vloed onge
veer 4 meter bedraagt. Bij de 
La Rance-centrale is het verschil 
ruim 13 meter. 
De Deltadienst wil de financiële 
kant van de zaak nader bestude
ren. Volgens Vleesdrager (Delta
dienst) is men nu, met de studie 
van de HTS-studenten, een hele 
stap verder: 
"We gaan nu kijken na~r de teéh
nische aspekten als turbinekeuze, 
gevolgen voor de scheepvaart, 
de opbouw van de centrales, de 
afvoer van de op te wekken elek
triciteit. Met de zes mogelijke 
lokaties gaan we aan de slag. 
In het najaar van 1984 hopen we 
een definitief standpunt te kun
nen innemen, met een volledig 

overzicht van de kosten en de 
opbrengsten". 
Voor Rijkswaterstaat en Delta
dienst betekent het verschijn
sel 'getijdecentrale' een nieuwe 
uitdaging. Immers, na het vol
tooien van de Oosterseheldedam 
- in 1986 - valt een groot stuk 
werk weg. De eerste werkloze 
Oosterscheldedamwerkers staan 
inmiddels al geregistreerd bij 
het Arbeidsburo. 

king. 
Voorlichter van Wijk (SEP) is 
eéhter wel op de hoogte van de 
diverse plannen. 
"De eerste plannen hebben betrek
king op de waterkrachtcentrale 
in Heel, in Limburg. Als dat lukt 
gaan we verder stroomafwaarts. 
Er zijn in Li~urg mogelijkheden 
voor ongeveer tien centrales in 
de Maas. We hebben in ons land 
maar weinig mogelijkheden, maar 

PLANNEN VOOR WATERKRACHTCENTRALES IN ZUID-NEDERLAND 

lokatie uitvoering vermo.gen gereed 

HEEL (Maas, Limburg) PLEM 18 MW 1986 

ROERMOND (Roer) PLEM/GEB 0,7 MW 1985 

GRAVE (Maas, Brabant) PNEM 7 MW 1987 

LITH (Maas) PGEM 10 MW 1987 

NUENEN (Dommel) partik u lier ? 1985 ? 

MAURIK (Nederrijn) PGEM 8MW 1986 

HAGESTEIN (Lek) PGEM 2MW 1984 (1) 

WEBTERSCHELDE PZEM/Delta- 20 MW ? 
dienst 

(1) De waterkrachtcentrale Hagestein wordt gerenoveerd 
en opnieuw in gebru~genomen. Van 1960- 1974 heeft 
deze centrale gewerkt. 

coördinatie 
Binnen het geheel van de elektri
citeitsopwekking speelt de SEP 
(Samenwerkende Elektriciteits 
Produktiebedrijven) een sleutel
rol. De SEP bepaalt wáár en hoe
veel ventrales worden gebouwd in 
ons land. Tevens bepaalt men de 
aard van de brandstof. Alle cen
trales worden ingepast in het 
Elektriciteitsplan, om te voor
komen dat er wildgroei en over
capaciteit ontstaat. 
In het ElektriciteitSplan '82 
staat waterkracht opgenomen als 
potentiele stroo~bron voor de 
toekomst. 
Het verschijnsel waterkracht is 
echter nog niet voldoende inge
burgerd in de gelederen van de 
SEP. Het volgende telefoongesprek 
is illustratief: 
"ç;oedemorgen, met het tijdschrift 
Allicht. Ik wilde graag nadere 
informatie over de plannen voor 
waterkracht in Nederland." 
"Momentje, ik verbind u door" •••• 
Na een minuut wachten: 
"Hallo, ik hoorde dat u informa
tie wilt over wasemkappen?". 
Een spreekwoordelijke verspre-

we zijn van mening dat alles is 
meegenomen. Ook al omdat we van 
het grootschalige naar het klein
schalige moeten ••• " 
Deze laatste opmerking is zeer 
frappant, aangezien met name de 
SEP zich steeds heeft uitgespro
ken v66r grootschalige elektri
citeitsvoorziening. 
Zou er dan toch iets veranderen? 

winst 

Waterkracht is in. Indien men 
werk zou maken van alle mogelijk
heden en kansen, zou ons land 
over enkele jaren ongeveer 1 % 
van de stroom kunnen betrekken 
uit de kracht van het water. 
Dat aandeel lijkt zeer miniem, 
zeker in vergelijking met een 
land als Zwitserland waar de 
'witte steenkool' voor ongeveer 
75% bijdraagt aan de elektrici
teitsvoorziening. 
Maar voor Nederlandse begrippen 
mag deze 1% worden vertaald in 
100% schone, veilige en betaal
bare energie. En dat is pure 
winst. C 
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Volgens de regering kan Neder
land in het jaar 2000 haar 
bijdrage geleverd hebhen aan 
de bestrijding van zure regen. 
De Tweede Kamer vindt dat te 
traag. Er is een motie aange
nomen met belangrijke conse
quent.ies voor kolencentrales 
met een levensduur langer dan 
1.0 jaar. Vóór 1990 zou ook de 
Amer-8 centrale in Geertrui
denberg volledig ontzwaveld 
moeten worden. Niet voor de 
helft , zoals de PNEM en de 
Provincie Noord-Brabant van 
plan zijn, maar honderd pro
cent! 
Dit betekent een flinke steun 
in de rug voor de Brabantse 
Milieufederatie die - mede na
mens de Stichting Natuur en 
Milieu, de Vereniging Milieu
defensie en de Vereniging Be
houd de Biesbosch - de Provin
cie uit haar tent be.eft gelokt 
met een eisenpakket voor het 
hele Amercomplex. De grote 
schoonmaak kan nà beginnen, en 
als de Provincie eens einde
lijk werk maakt van haar ener
giebeleid kan de PNEM in de 
negentiger jaren weer trots 
zijn op haar energievoorzie
ning. Wat houden die eisen 
precies in, en wat is de kans 
van slagen? Wordt Geertruiden
berg na Borssele en Dodewaard 
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een nieuw symbool voor de ener
giebeweging? 
Het Amercomplex bestaat uit 
vijf centrales. De kolenge
stookte Amer-4 en -5, met een 
vermogen van 230 MegaWatt elk, 
zullen volgens de planning in 
1990 respectievelijk 1991 uit 
bedrijf genomen worden. De 12 
jaar oude Amer-6 en ~er-7 
(410 MW) draaiden oorspronke
lijk, tot. 1981 op stookolie. 
Voorlopig tot 1987 is uit eco
nomische overwegingen door bet 
ministerie EZ toestemming ge
geven voor goedkoper (en scho
ner!) aardgas als brandstof. 
De Amer-8, de grootste van de 
vijf met een vermogen van 640 
MW, is sinds 1980 in gebruik 
en wordt met kolen gestookt. 

grote schoonmaak 

Uit de schoorsten.en komt anno 
1984 op jaarbasis 40.000 ton 
zwaveldioxide en 25.000 ton 
stikstofoxiden. Door de inzet 
van aardgas in de Amer-6 en -7 
is de luchtverontreiniging al 
aanmerkelijk geslonken. In 
1981 bedroeg de totale uitworp 
van zwaveldioxide in Geertrui
denberg nog 60.000 ton . Niet
temin is bet Amercomp~e~ nog 
steeds áén van de grootste in-

maar te zwijgen .. 

dustrieêle vervuilers, verge
lijkbaar met Sbell-Pernis. 
Een grote schoonmaak van der
gelijke giganten zet flink zo
den aan de dijk bij de bestrij
ding van zure regen. Alléén het 
Amercomplex is verantwoordelijk 
voor liefst 12\ van de zwavel
dioxide en 4% van de stikstofo
xiden die in Nederland de lucht 
in gaan. 
De eisen die de milieuorganisa
ties stellen (zie figuur 1) zijn 
ingegeven door de gedachte dat 
al het mogelijke gedaan moet 
worden om de uitworp van stof
fen die het milieu verzuren, 
.ao snet mogetijk tot een aan
vaardbare hoeveelbeid terug te 
brengen die de natuur niet ver
der schaadt. Dat zal voor de 
'zure regen' in Noord-Brabant 
zèlf niet eens zoveel schelen. 
De luchtvervuiling in Zuid-Ne
derland, - die met het Rijn
mondgebied het hoogst is ver
geleken met de rest van Neder
land - is voornamelijk uit 
Belgiê en Duitsland afkomstig . 
(OVerigens een duidelijk bewijs 
dat zure regen met kerncentra
les niet bestreden wordt. In 
Belgiê barst het ervan!) Maar 
elke dag dat er een zuidwesten
wind waait blazen de ADiereen
trales 100.000 kilo zwaveldio
xide plus 50.000 kilo sti.ks~f
oxiden richting Utrechtse Beu-• 



"Groeten uit Geertruidenberg" 

Ui tworp swaveld1ox1de (S02) in tonnen per jaar 

-
\ 
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op,esteld varaogen &.ercentrale-coaplex 
MegaWatt) volgens vier scenario's 

• 

scenario I: (PNEM-beleid) 50\ 
ontzwaveling Amer 8('86) - olie
stook Amer 6 en 7 (vanû '87) -
sluiting Amer 4 en 5 - bouw van 
Amer 9 en 10 (met 100\ ontzwa
veling) 
scenario 2: (gas-beleid). 
idem als scenario I, behalve: 
gasstook Amer 6 en 7 (vanû ' 87) 
scenario 3: (schoon beleid) 
volledige ontzwaveling Amer 8 -
gasetook Amer 6 en 7 - sluiting 
Amer 4 en 5 - geen nieuwbouw 
Amer 9 en 10 - "gat" opvullen 
met energiebesparing, wa=te
krachtkoppeling en duurzame 
energiebronnen 

1. Vermogen anno 1984 (2000 MW) 
2. Vermogen volge~~ PNEH-plan

ning (sluiting Amer 4 en 5, 
bouw Amer 9 en 10) 

3. Vermogen volgens •groen be
leid: sluiting Amer 4 en S, 
geen nieuwbouw Amer 9 en 10, 
"gat• (460 MW) opvullen met 
warmtekracht-koppeling, ener
giebesparing en toepassing 
van duurzame energie (wind, 
water, e.d.!' 

4. Maximaal op te stellen ver
mogen in Geertruidenberg 
(2600 MW) volgens Elektr1ci
te1 taplan SEP. 

figuur 2 

velrug, De Veluwe, Drenthe en 
Gaasterland. De bodem dáár kan 
niet veel zuur meer verdragen. 

Gf:Jêl 

Wij willen bereiken dat de A
mer-8 volledig ontzwaveld 
wordt. De Amer-6 en -7 moeten 
omgebouwd vóórdat weer overge
schakeld wordt op stookolie, 
àf de gasinzet dient geconti
nueerd te worden. (Beter is 
het, de aardgas te besparen en 
deze te benutten bij warmte
kracht-koppelingsinstallaties 
op kleinere schaal.) De Amer-4 
en -5 moeten àf nog ontzwaveld 
worden in hun laatste levens
jaren (eventueel kan dan de le
vensduur verlengd worden), àf 
ze moeten vervroegd buiten wer
king worden gesteld. Voorlopig 
moet zwavelarme brandstof ge
bruikt worden. En verder moet 
zo snel mogelijk begonnen wor-
den met verwijdering van stik
stofoxiden. 
Maar het belangrijkste, naast 
deze noodmaatregelen, is dat 
de Provincie en de PNEM de ka
pitaalreserves gaan besteden 
aan energiebesparing en benut
ting van duurzame energiebron
nen, en niet aan uitbreiding 
van de capaciteit die na 1990 
op stapel staat . 

In het "voorontwerp Milieube
leidsplan" van de Provincie 
staat het zo mooi. "Teneinde 
bij het gebruik van energie 
negatieve milieuhygiënische 
effecten zoveel mogelijk te 
voorkomen, zal een stimulerend 
beleid gevoerd worden ten aan
zien van energiebesparing, een 
efficiënter gebruik van fos
siele brandstoffen en h'et ge
bruik van alternatieve energie
bronnen die geen of weinig 
milieuhygiëniscke nadelen heb
ben. De resterende verontrei
n~ging zal zoveel mogelijk be
streden worden met behulp van 
uitworpbeperkende maatregelen" . 
Waarom niet veel meer haast ge
maakt met zo'n beleid? Het 
strookt met de mening van de 
bevolking, gezien de uitslag 
van de Brede Maatschappelijke 
Discussie. Het sluit ook mooi 
aan bij het energieplan van de 
FNV voor Brabant, wat veel 
werk oplevert. De FNV heeft 
uitgerekend dat het de PNEM 
slechts 85 miljoen gulden 
hoeft te kosten. De PNEM heeft» 
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een spaarpotje van 600 miljoen 
gulden achter de hand voor 
"aanpassing en vernieuwing". 

peanuts 

Een betere besteding van dit 
geld is niet denkbaar. Tot op 
heden past de PNEM nog geen 
rookgasontzwaveling toe - in 
Japan en Zweden all ang de nor
maal ste zaak van de wereld -
laat staan verwijdering van 
stikstofoxiden die nog in een 
vroeg ontwikkelingsstadium ver
keert. In 1979 gaf de Provin
cie een vergunning onder voor
waarde dat nagegaan zou worden 
hoe en op welke termijn de 
luchtverontreiniging ve.rmin
derd kon worden. (Tegen deze 
vergunning loopt overigens nog 
steeds een beroepszaak bij de 
Raad van State, .aangespannen 
door drie van de bovengenoemde 
vier milieuorganisaties). De 
landelijke overheid stelde in 
de Kolennota (1980) de PNEM fi
nanciêle steun toe voor een de
monstratieproject met rookgas
ont.zwaveling. Na jarenlang on-
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derhandel en werd vorig jaar bij 
ESMIL een rookgasontzwavelings
installatie besteld die de 
he~ft van de rookgassen. van a~
~een de Amer-8-cent~~e zal 
reinigen. De installatie gaat 
in 1986 werken, d.w.z. 11 jaar 
( 1 ) na de vergunningaanvraag en 
6 jaar ( ! ) na de ingebruikname 
van de centrale. De PNEM heeft 
voorlopig verder geen pl-annen . 
Alleen de suggestie om de gas
inzet na 1'987 te verl engen wordt 
in dank afgenomen - het kost de 
PNEM n.iets, integendeel! De 
grote centrales die zij van 
plan i .s te bouwen na 1990, als 
de Amer-4 en -5 uit bedrijf ge
nomen worden , zullen wèl volle
dig ontzwaveld worden. Meer ge
avanceerde, dure technieken als 
wervelbedverbranding in kleine
re eenheden waarmee ook het 
probleem van stikstofoxiden kan 
worden aangepakt, zullen als 
het aan de PNEM ligt zowiezo 
niet in aanmerking komen. 
En wat energiebesparing en 
duurzame energiebronnen betreft 
men wil best - zolang het niets 
kost - maar men verwacht er 
weinig van. Er wordt rekening 

gehouden met fikse capaciteits
uitbreiding na 1990, hoewel men 
stadsverwarmingsprojecten, 
warmte-kracht-koppeling bij en
kele industriën en studies naar 
nuttig gebruik van afvalhout en 
biogas, in het verlengde van 
het provinciaal energiebeleid 
een goede zaak vindt. Maar het 
blijft peanuts. 

industriepolitiek 

Met spannin.g wachten we op de 
reactie van de Provincie. Zij 
kan het vergunning herzien. 
En omdat de Provinci e vrijwel 
100% van de aandelen van de 
PNEM bezit kàn ze veel invloed 
uitoefenen op het beleid en de 
besteding van de winsten . Maar 
zolang het enig aanwijsbare 
energiebeleid wat de provincie 
voert, bestaat uit adverten
ties om bedrijven naar Brabant 
te lokken met de goedkope ener
gietarieven (zie figuur) en zo
lang van Agt zijn industriepo
litiek in Brabant desnoods met 
een kerncentrale - één kern
centrale, me.e.r hoeft niet -
wil doordrukken , valt er wei
nig goeds te verwachten . Bet 
is zelfs de vraag of de wens 
van de Tweede Kamer, om de A
me.r-8 central e volledig te ent
zwavelen, aan het Brabants be
stuur welbesteed is . 

BEDRIJFSVESTIGING? 

<~f w~ooP's. 
-~-~ 
pnem . ~Brobcrl 
Mr. C.J.t,ol. 0...... 
073-1541;14, tau226 

lf. A. TI\B. Pulli*\ 
073-125464,111.2308 

Als de milieu-, energie- en 
vakbeweging haar krachten niet 
bundelen, en niet tegen de 
stroom in blijft roeien, ver 
andert er niets. Dan komt die 
kerncentrale van Van Agt er 
nog ècht . • 



Hans Linders 

Kernenergie en opwerking 

In maart van dit jaar verscheen er een bijzonder boek over kern
energie en in het bijzonder over de opwerkingsfabriek Eurochemie 
in Mol. Het werd geschreven door K.G. Paulus, die zelf zeven jaar 
bij Eurochemie gewerkt heeft. In dit boek wordt voor het eerst op 
een bevattelijke manier beschreven hoe een opwerkingsfabriek in de 
praktijk werkt; en uit het boek blijkt dat men het werk slechts 
met vallen en opstaan onder de knie krijgt. 

De schrijver zal voor Allicht
lezers geen onbekende zijn. In 
1981 verscheen van zijn hand 
"Eurochemic Rampfabriek" als 
extra nummer van Allicht. 
Het nu verschenen boek is te 
beschouwen als een uitwerking 
van dat Allicht-nummer. Maar 
het boek is veel uitgebreider 
en daardoor ook duidelijker; de 
schrijver heeft nu volop de 
ruimte om de lezer stap voor 
stap duidelijk te maken waar 
het om gaat. 
De hoofdmoot van het boek wordt 
gevormd door een gedetailleerde 
beschrijving van wat er in een 
opwerkingsfabriek als Euroche
mie gebeurt en wat daarbij fout 
kan gaan. Een opwerkingsfabriek 
is op de eerste plaats een plu~ 
toniumfabriek: hier worden de 
uitgewerkte splijtstofstaven 
uit de kernreactoren naar toe 
gebracht, om er het gevormde 
plutonium uit te halen. 
Het boek begint met een hoofd
stuk waarin de natuurkundige 
achtergronden van de kernsplij
ting en de plaats van opwerking 
in de splijtstofkringloop nog 
eens behandeld worden. 

heropening 
Ook wordt hier in het kort de 
geschiedenis van Eurochemie 
verteld. De fabriek begon in 
1964 te draaien als een gemeen
schappelijk experiment van 13 
Europese landen. Acht jaar la
ter werd de fabriek weer stil
gelegd; men verwachtte dat de 
concurrentie uit Engeland, 
Frankrijk en West-Duitsland te 
groot zou worden (deze landen 
hadden destijds grootse plannen 
op het gebied van opwerking). 
Bovendien hadden de installa
ties hun beste tijd gehad. Nu, 
twaalf jaar later, is de fa
briek overgenomen door de Bel-

gische staat. En België wil het 
toch nog een keer gaan proberen 
met Eurochemie en de fabriek 
opnieuw in werking stellen. Po
litiek is de zaak al beklonken, 
maar het bijeengaren van het 
benodigde geld (20 miljard BF) 
schijnt nog niet mee te vallen. 
Men had gehoopt op deelneming 
van de grote Europese opwer
kingsmaatschappijen (BNFL, Co
gëma en DWK), maar deze blijken 
zich vrij terughoudend op te 
stellen. Het laatste nieuws is 
dat de officiële beslissing 
over heropening met een half 
jaar verdaagd is. 

plutoniumafdeling 
Terug naar het boek. Het meest 
fascinerende en tegelijk huive
ringwekkende deel is het grote 
hoofdstuk waarin de gehele fa
briek stap voor stap doorlopen 
wordt. Het afscheiden van het 
uranium en plutonium gebeurt 
langs chemische weg. Dit zou op 
zich een vrij onschuldig proces 
zijn, ware het niet dat men met 
radioactieve stoffen te maken 
heeft. En de gevaren hiervan 
leiden tot vrij surrealistische 
werkomstandigheden, waarbij de 
zenuwen van de arbeiders zwaar 
op de proef worden gesteld. 
In het boek wordt uitgebreid 
beschreven welke maatregelen er 
nodig zijn om te voorkomen dat 
er een spontane kettingreactie 
optreedt of dat de mensen aan 
teveel straling worden blootge
steld of zelfs inwendig besmet 
raken met radioactieve stoffen. 
Men mag nooit onmiddellijk met 
de stof in aanraking komen, 
maar alles gebeurt op afstand; 
al naar gelang het stralingeni
veau achter een betonnen muur, 
achter loodglas of aan een 
handschoenenkast. Helemaal 

spannend wordt het als er iets 
mis is en er een "interventie" 
(reparatie) gepleegd moet wor
den; de uitvoering hiervan 
lijkt welhaast een militaire 
operatie. 
De schrijver heeft lange tijd 
gewerkt op de plutoniumafdeling 
die bekend stond als het ge
vaarlijkste deel van de fa
briek. Uit het boek blijkt wel 

waarom: we krijgen talloze 
voorbeelden waaruit blijkt dat 
de veiligheidsmaatregelen ern
stig tekort schoten. 
We hebben hier helaas niet de 
ruimte om op deze voorbeelden. 
nader in te gaan (het zijn er 
trouwens ook teveel om op te 
noemen). Ik zou zeggen: leest 
U het boèk zelf. Het is mee
slepend geschreven en het 
maakt volkomen duidelijk waar
om het onverantwoord is de op
werkingsfabriek in Mol te her
openen. 

"Kernenergie en opwerking", 
door K.G. Paulus; met een 
voorwoord van prof. dr J. D. 
Fast. 165 blz. Uitgeverij De 
Geus, Breda. Prijs f27,50. 
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kernenergie politiek of religieus? 
Via WISE NEWS COMMUNIQUE (World 
Information Service on Energy) 
deed een aktiegroep uit Wustrow 
(bij Gorleben , in West-Duitsland) 
de dringende oproep een briefje 
naar hen te sturen met ' atoom
energie? nee bedankt !' -stikkers 
op de adreszijde . 
"Sedert 1979 heeft de Duitse PTI' 
in het gebied rond Gorleben geen 
enkele brief of kaart geaccep
teerd waarop een stikker of 
leuze tegen kernenergie staat 
geplaatst: dat is politiek . " 

Allicht verzond begin juni een 
briefje , mét stikkers . Binnen 
5 dagen lag de brief in de post
bus . Retour afzender. Gelukkig 
heeft men er een uitvoeri ge toe
lichting opgeplakt , in het frans. 
Vrij vertaal d: 
"Beste klant . Volgens§ 13 . 1. 3 . 
van het postregelement moet de 
Westduitse PTT alle poststukken 

terugzenden, waar op de adres
zijde politieke en religieuze 
aanduidingen staan vermeld . 
Met de meeste hoogachting." 

De brief is inmiddels weer naar 
Wustrow verzonden , in een blanko 
envelop zonder stikkers . De men
sen in Wustrow e n Gorleben wil
len op deze manier ' bewi jzen ' 
in handen krijgen over de manier 
waarop de antikernenergiebeweging 
wordt beoordeeld. 
Rest nog de vraag : is kernenergie 
politiek en de antikernenergie
beweging een religieuze sekte? 
Of juist andersom? 
Voor mensen die ook aan deze wed
strijd willen meedoen, richt de 
brief aan: Hansjurgen Kabus , 

Amselweg 9 
D 3131 Wustrow 
W. Deutschland 

. . . en vergeet de stikkers niet! 

ENERGIEKARAVAAN 
De energiekaravaan rolt deze zomer , van 25 juli tot 15 augustus 
langs de Nederlandse kust . Evenals in 1982 wordt een bont spektakel 
gebracht, met akrobatiek, muziek theater, kindermiddagen enz ... 

schaart iedereen zich onder de 
algemene vlag van de strijd voor 
een mens- en milieuvriendelijk 
energiebeleid , hebben velen toch 
hun eigen invalshoek . Zo bena 
drukt de ene de noodzaak van 
structurele maatregel en , de ander 
schenkt meer aandacht aan het 
belang van de verandering van de 
mentaliteit en levenshouding. 

Toon de Laaf 

komen . Sommigen hebben meer een 
professionele of semi professio
nele theater- achtergrond, ander
en hebben meer ervaring in de 
milieuvoorlichting. Deze verschei 
denheid is een goede aanvulling 
op elkaar . De energiekaravaan 
trekt met twee grote circustent
en van zuid naar noord langs de 
Nederlandse kust. Mensen die mee 

De energiekaravaan wil informa
tie verspreiden over energie- en 
milieuproblemen in het algemeen 
en over kernenergie, kernwapens 
en energieprijzen in he t bijzon
der. Men richt zich op mensen 
die door andere voorlichtings
activiteiten van de energie- en 
milieubeweging niet bereikt wor
den . Dit uitgangspunt vormt de 
reden om juist in de vakantie
tijd op pad te gaan. Er zijn 
zo ' n 30 tot 40 mensen aktief be
trokken bij de voorbereidingen 
van de energiekaravaan . Ook al 

Weer een ander doet met name mee willen werken zijn van harte wel
vanuit een anti-kernenergiestrijd ,kom. Dat kan op vele manieren: 
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terwijl de volgende juist de al
ternatieven aan bod wil laten 

In de voorbereiding, meetrekken 
langs de kust om te klussen , een 
optreden verzorgen , affiches en 
folders verspreiden . .. 
Er is nog veel geld nodig , dus 
als het er nog vanaf kan? 
Postgiro 320763 tnv Gelderse 
Stroomgroepen te Nijmegen, 
ovv Energiekaravaan . 
Data: 
27/7-29/7 Nieuwvliet (bij 

Catzant) 
31/7- 1/8 Vlissingen 
3/8-4/8 Noordwijk 
6/8-8/8 Velsen 
10/8-12/8 Julianadorp 

(bij Den Helder) 
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