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.~.*.******.**************.*************************** * *** * * * * * * • •
: LEDEN VAN OE STATEN GENERAAL EN LEZERS VAN DE ZEK-KRANT . ... • :- -: Wat is deze regering van plan op gebied v an de energievoor- :
: z l en i ng? Proefboringen in Groningen om de pl aatsen voor het ra- :
: dioaktieve afval te zoeken? Drie kerncentrales in aanbouw? :
: Ci t a at uit de Troonrede (Traanrede?): • .. IIOve r de toepas s i ng van:
: kerne nerg ie z ul l en , na maatschappelijke diskussie hierover , na- :
: dere beslissingen moet e n worden genomen" . :
: Nadere beslissingen?? Juist. Immers, de HOOFDBESLISSI NGEN z ijn:
: allang genomen. Kernenergie i s voor ons land onontbeerlijk. :
: De Inadere beslissingen' houden niet meer in dan een aantal de- :
: tai lbeslissingen over de plaatsen waar de central e s mog en komen,:
: over de plaats wa ar het r adi oakt i e f afval de grond in moet /mag, :
: over de omvang van de Almelo-uitbreiding ... Met andere woorde n : :
: de beslissingen over WAT er gaat gebeuren zijn reeds genomen , :
: de bevolking mag n09 i e t s z eggen over het WAAR en HOE . . . :
: Kolennota, Voortgangsnota en Kernenergienota zi jn aangekondigd . :
: We krijgen in de komende maanden weer veel te l ezen . Maar of er :
: nog iets te beslissen valt??? ???????? t-
•••••••••*••**••*•••••******.****••**•••*•••••****.**************
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• NIEUWS UIT VE 3 PROVINCtES • OOSTENRIJK
• BELG IE EN OPWERKIM3 • BREIEN OF STOKEN
• LEVERING AAN BRAZILIE AFSCHUWELIJKE ZAAK
• WIE IS ELLEN G.? • MALVILLE-STEUNFONVS
• BERICHTEN OVER VREVESeVEEK, KERNFUSIE
• VIE BOOT MNl JE NIET MISSEN •~-= -
• BREVA EN VE STAVSVERWARMING I ~MVjJp.i~~~ ]
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J BRABANT]

Het Provinciaal Ener
gie Komite dra.ait
weer op volle toeren
(na de vakanties).
Bemoeienis met de
stadsverwarmings~

perikelen in Breda.
Straks komen Tilburg
en Helmond aan de
beurt. Daartoe wordt
in Tilburg een bro
chure geschreven, in
navolging vAn Breda.
Het PEK zit hoOpvol
te wachten op mensen
in Helmond en omge
ving, die zich met
deze zaak willen
gaan bezig houden.
De EPR-Noord Brabant
is bezig meteen pro
vinciale energienota
waarin ruime aandacht
wordt besteed aan
PNEM, tariefopbouw,
bezuinigingen en
besparingen door de
provincie zelf,
stadsverwarming en
openbaar vervoer •

{ZEELAND)

Weinig nieuws te
melden uit Zeeland.
HetEKZ heeft een
groot artikel gepu
bli.ceerd in het blàd
IDe Gouden Delta'
De nieuwe 380 KV
hoogspanningslijn
nadert zijn vol
tooiing; de band
tussen Zeeland en
Braban.t (lees: PZEM
en PNEM) wordt daar
mee verstevigd.
Daarnaast is er
ook nog dë drei
gende sluiting van
Total (raffinaderij)
en Hoechst (kunst
stoffen) in bet
Sloegeb1ed: als
ener.giegroep mag
je daar niet rouw
ig om zijn, echter
de werkgelegenheid
speelt -ook hier
een grote rol •••••

ILIMBURG I
Het LiEK (Limburgs.
Energie Komite) is
druk bezig met een
eigen boekje "Kern
energie ••• noodzake
lijk?u. Een uitgave
die voor iedereen te
begrijpen en bruik
baar zal zijn.
In het najaar wor
den diverse voor
lichtimgsavonden
gehouden met o.a.
de film "Liever
vandaag aktief dan
rporgen·radioaktief"
Voor het voorjaar
is een Energiedag
gepland te Sittard
waar ook de ten
toonstelling
ENERGIE EDUKATlEF
aanwezig zal zijn.

Het LiEK zoekt nog
steeds mensen in
Limburg die ak
tief willen zijn.
Bellen naar Don
Kiesjot in Sit
tard, en. vragen
naar Huub de Bode:
tel: 04490-15385

Op 6 oktober zal
te Maasbracht de
Clauscentrale of
ficieel in gebruik
worden gesteld
door de naamgever.

•
Op S novenber
a.a, wordt in
OOstenrijk
een ·nationaal
referendum
gehouden an
de bevolking te laten beslissen OVer
de bouw van de 'eerste OOStenrijkse
kerncentrale' te zwentendorf, op 35
Km. afstand van Wenen.
cm de oostenri.jkers te beinvloeden
bij hun keuze, heeft deÖStereichi
sche Atatv::Jegner Org'aIiisatiön het
plan opgevat an het bliten].and in
te schakelen door het verzenden
van briefkaarten naar individuele

OOStenrijkers.
QrQat op dit.mc:ment (28 sept) de l:edoel
de kaarten nog niet änNederland te ver
krijgen zijn, 'Vragen wij alle lezers
die ooit wel Ins in Oostenrijk Op va
kantie zijn ·geweest, een kaartje te
SChrijven naar hun hotel- of pension...
adres, met daarop de dringendevraag
aan die mensen cm cp 5 novEllIber "neen"
te stetrmen. I I I I I 11 1 I I 11 11I EI I I I I I I 1 I I
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NOG MEER OPWERKING ?????

--- La Hague -----------~-

Op 21 en 22 oktober a. s ,
wordt door het komité tegen
de radioaktieve vervuiling

in La Hague (1. s.m. in
ternationale deskundi

gen) een bijeenkomst
georganiseerd met
als thema liLa Ha

guein het middel
punt van de nu
k1eaire proble
men~ In Cher

bourg, Nor
mandië.

zoals het 'z.ich nu dus laat aanzien zullen
de normale bezigheden in DeSsel z.ich de
eerstkomende tijd gewoon vOOrtzetten.
En zal de grote hoeveelheid gevaarlijk
radio-aktief afval het milieu blijven
bedreigen.
Wat nu aktueel in Bel9'iëspeelt is
ANDENNE, een plaatsje ten zuiden van LOIK
aan de Maas~ B.elgië heeft 7 kommercië1e
kerncentrales draaiend of op bouwen na
klaar Doe1(4), Thiange(2) en Chooz 1.
Voor 1990. moeten daar nog 2 centrales bij
komen. H,iervoor wordt gedacht aan Thiange
en Andenne. Tegen de mogelijke vestiging
van een centrale in Andenne bestaat nu al
veel verzet. ~nlbe9in oktober wordt er een
door het ge~eentebestuur georganiseerd
referendum, gehouden. Intercom, de producent
die daar wi;;L gaan bouwen , probeert de be
volking nu aan te zetten tot een boycot.
Ondat nu al, duidelijk is wat de uitslag zal
zijn: een massaal NEEN.
Binne~l het overleg tussen PEK en VAKS wordt
nu gedacht om de in het voorjaar te houden
internationale Anti-Kernenergie-dag in An
denne tehouden. an de plaatselijke bevolking
te ondersteunen! Dat dit verzet in Andenne
sukses heeft is voor ons in Nederland van het
grootste belang: want,
Radio-aktiviteit kent geen grenzen,
Andenne ligt aan de Maas
En de Belgiese atoomwalsm~tgestopt worden!
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Met het verschijnen van dé~e nieuwe ZEK
krant is de overname van Eurochemic door
de Belgiese staat een feit. Maar wat gaat
er dan mee gebeuren:
De overheid heeft de keuze· uit ontman
telen of heropenen en later uitbreiden.
Wat de keuze zal worden is nog onduide
lijk, maar zeker is dat de. Belgi.ese
partikuliere elekt·riciteitsproducenten
hun voorkeur zullen afdwingen. Bij her
opening wordt het bedrijf deels een
overheids, deels een partikulier bedrijf.
Maar twee elektriciteitsproducenten heb
ben langlopende kontrakten met de op
werkingsfabriek van La Hague afgesloten.
Hiervoor staan ze financieel garant voor
de uitbreiding van La Hague, en hebben
ze de verplichting om het afval terug te
nemen.
Een derde producent is voor heropening.
Met de konstante uitbouw van de kernener
gie is de diskussie over Opwerking niet
langer uit te stellen. Eind van dit jaar
wil het Belgi'sche parlement zich einde
lijk over de kernenergie uitspreken.
(Een debat waar we in Nederland ook al
sinds de energienota van Lubbers '74 op
zitten te wachten) •
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s het
hals.

totale
st. àf~

helften
.erdaar-

. ,elke 4e
')-14 x Ist.

(aan ... rl;kant door
1st,vanàfe:te,,_" 12st.samen
te breien en links door 1 st.
vanàfde kant een overh, te
maken), Daarna zondermin
deren tot schouderhoogte
breien, Afwerking: Sluit de
naden. Neem langs de hals
met de nld. zonder knop en
beigeca.98-104 st.op en brei
in het rond in boordsteek.
Minder in elke toerdoorvóór
de middenvoor-st. een overh.
te makenen ernast, samente .
breien. Na 3 cm. afkanten.
Bloei langsde armsgaten met
beige bQordjes van 90-94 st.
en. kant na 3cm.af.

stoken .,of

steek,Ga verder met nld, no,
5112 in patroonsteek. Kantop
41-42'" cm totale hoogte voor
dsarmsgaten aan weerszij
den.elke2enld, I x 3-4en 1x
2st.àf. Over 69-73 st. Kantop
27·28 cm armsgathoogte voor
de schouders aan weerszij
den.elke2enld, 1x ï -8eil2 x
7 st.àf. Tegelijk met de Ie
schouderafkantinJ:! voor de

breien

UitvOéJ.'ing: Achterpand: Zet
79-85 st. op met beigeennld,
no,4Jh en brei 10cm boord-

Maten:M,L---------1
Nodig: ca, 500-550 gram bor-:
deaux en 300-350 gram bei
Berger du Nord Sport,
breinld, no, 4112 en 5112,
bloeinld. no.4112 zonder knop.

Gebruikte steken: Boor.cl
steek: afw.I st. r, I st.av, Pa
troonsteek: oneven aantal st.
Ie nld.:beige:r. Ze nld.:bei
ge:av.3e nW.: bordeaux: 1 r,
X lavo afh, met de draad
achter, I r, herhaalvan X aL
4e nld.:bordeaux: X Lr, 1av,
afh, met de draad voor, her
haalvanX af en eindigmet 1
1',Hel'haal steeds deze 4 nld,

8tekenpl'oef: 15st. en 30nld.
zijn 10 x 10 cm met nld, no.
51/2 in patroonsteek. Contra
leerdit!

TNO: trek een
•warme trui

aan in huis
VTRtl:CHT (ANP) .. Eeu gertebte
campagne om in huis weer een trui
aan te tre~en is volgens de ener
giedeslumdige van TNO. Ir; JóClaus,
uodig OIIliD de toekomst tot~
zienlijke enetgiebesparing te ko
men. De temperatuur in de klaskall
volgeil5 Claus best drie graden ...m.
laag als de scJaoolkincleren een ste
vige trui aantrekken.
,.Met de trui komen we w~r .in de
buurt van de 18 graden, zoar. ge
bruikeliJk.wasin. 193'1. bit zou een
brandstofbesparing van meer dan 20
procent opleveren", aldus de TNO
deskundige. ClaUSsprak dinsdag op
de veertigste dootTNO geOrgani
seerde vakant1el~rgang voor warm
tetechn1ek in Utrecbt.
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<:;>~ In allerlei kringen wordt er nàge:1acht en gesproken OtTer energiebesparing en be

zuiniging. GrOl'1Ö.stoffenschaàrste, gevaren van kernenergie, toenemende afhankelijk
heid van energieverslindende technieken brengen deze diskussie steeds sterker op
gang. Maar de orxierzoekenrichten zich vooral cp het inpasbaar maken van bazuini
gingstechnieken in de huidige konsmptiemaatschappij.

Begin september .kwam enèrgiedeskundige Daarmee blijft de suggestie van Claus
Ir. Claus van TNO tot de ontdekking dat toch waardevol,maar het zal geen oplossing
een stevige warme wollen trui in de zijn voor het energieprobleem. jammer dat
winter ge aangename kamertemperatuur de boodschap niet begrepen wordt de Elseviers
tot 18 C kan terug brengen. Dit kan Magazine. Zij meent dat tegenover de .mogelijke
dan een brandstofbesparing van 20 t blasparing de kosten die de aanschaf van
opleveren. Da$ niet mis! al dat textiel met zich mee brengt en de
Maar evenals het sluiten van de gor- aanslag op milieu en energie door de rei ...
dijnen en de. lichten uit is dit een niging (ie balans negatief voor de tr.ui is •

. beroep op het individu, waar tegen- Als Elseviers zo bezorgd is om het milièU
over de overheid en het bedrijfsleveri en de energievoorziening dan ware het beter
niet als voorbeeld dienen:. als het vanaf heden niet meer verscheen.
Zinni-ger· lijkt onsde verdere uitwerking
van een aantal inzendingen van de KIVI
prijsvraag energiebesparing. Wij denken
hierbij aan een zuinigheidskeurmerk voor
energiegebruikende apparaten, uitbre·iding
van onderzoek naar stadsverwarming, z6n
ne-energie voor verlichten en Verwarmen
van binnenzones van gebouwen, gebruik
van warmtepompen, hoger rendeme·nt van
circulatiepompen van de e.v. door een
relais op de circulatiepomp, progressief
tarievenstelsel, energ,ieyoorlichting ook
op scholen; snelheidsbéperkende maatrege
len verlichti~9sbesparingenenzovoorts.
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Munsel

De Kleine
Aarde

Wij ~llen (wederom)
aandacht besteden aan
het blad van de Kleine
Aarde. In het HERFsr
nummer 1978 wordt uit
gebreid aandacht geschon
ken aan het th.ema ENER
GIE.
• Alternat.ieve Enerqie
aktiviteiten in Neder
land en Belgie (in to
taal 59 lokaties)
• Energie in China
(kleinschalig én zelf-
voorzienend)

• Ongeloofwaardigheid
vàn Ener~iekongressen

• Vaarschema Energie
Anders (waarin inmid
'dels wijzigingen zijn
opgetreden, zie el
ders in deze ZEK)
• Nederlandse leve
ranciers van zonne
warmtekollektoren
en aanverwante ar,t.
• Koken op de zon?
• Twee· boekbespre
kingen (Energie
.Ekonomie en Practi
cal Solar Heating)
• Energie uit hout
'snippers ,huisvuil
en varkensmest
• Boekje over "zelf
bouw-windmolen"
• Migelijkheden en
prijzen van zonne
kollektoren 'in huis

t+ enzovooxt.s ++++++

Wiewil daar
nietgraagiets
van opsteken?

Kernfusie

een stap
dcbterbij
gekomen

Heeft u het ook ge
lezen of gehoord?
KERNFUSIE, WEETJEWEL.
Een kleine vooruit
gang in het onderzoek
naar kernfusie heeft
in Europa nieuwe hoop
gewekt. In de kom
kommertijd waren de
media er als de kippen
bij om ons het blije
nieuws te vertellen.

, Toch lijkt het zinnig
om nuchter over deze
zaak te oordelen.
o Is dit bericht be
wust zo opgeblazen
om een alibi te schep
pen: "als we nu alle
onderzoek en geld. ~n

kernfusie steken, ko
mer we er wel in het
jaar 2025". Dat zou
betekenen dat er geen
geld meer vrijgemaakt
zou worden voor de

.alternatieve energie
bronnen ••••
'. De nadelen van kern
fusie worden tamelijk
geminimaliseerd; er
wordt alleen vergele-

, ken met de nadeLen
. van kernenergie ••••

Waarom wordènér geen
vereglijkingen gemaakt
met zon, wind en water
energie??
Laten we nuchter blij
ven ,en ons niet opjut
ten door dergelijke
"hoopvolle ontwikke
lingen" in het verre
Amerika.

i Als' u..clif-lte.*,;ç de.
\J~Wtek al·weer
~~. ~ cLe. lee",,
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Vredesweek GE'rn,
• Van 24 tot 30 september zal de
Vredesweek van het Interkerkelijk
Vredesberaad (IKV) worden ge
houden, die dit jaar opnieuw'in het
kader van de vorig jaar gestarte
kampagne .,H,lp de kemwapenade
tDeTeld uit. om te beginnen uit Ne
derland". zal staan. Ter gelegen·
heid van de Vredesweek is een
,.Vredeskrant" Qitgegeven met in.
formatie over kernwapens, de ...
sultatenvande inhetatgelopenjaar
binnen de kerken gevoerde dis
kussies, de aktiviteiten van de 250
plaatselijke groepen die de kam·
pagne dragen, een jongeren)crant
en een artikel over het besluit de
Lance-raketten voor het afvuren
van atoomwapens geschikt te ma
ken, enzovoorts. Kernpunt v~ de
Vredeskrant vormt een "open
brief" aan de pastores, paróChianén
en kerkeraden van alle kerken in
Nederland, waarin een appel tot
aktie wordt gedaan. Deze "open
brief" zal het kernpunt vormen
waarover op .,Vredeszondag" 24
~ptem~rindekerkengesproken

zal worden. NaastdeVredeskrant is
een Infonnatiebri,*, over de V...
desweek 1978 verschenen waarin
een overzicht wordt gegeven van
beschikbaar informatiemateriaal
(broch~,films, onderwijsprojek.
ten). De komplete reeks IKV·
publikaties is ook "zamenlijk te
krijgen als dokumentatiepakltet.
De prijs daarvan bedraagt e27,.. (in
klusief verzendkosten). Dat doku.
mentatiepakket is te bestellen dool'
overmaking van d.at bedrag op giro
788824. Dokumentatie 'IKV. Park·
weg 20 A. Voorburg. De Vredes
krant 1978alleen is ook te bestellen,
prijs 60cent (exk1usiefverzendkos
ten).

c:::==========~,~.,.,'. ' '.' ' .. " ."
~



Erlen G. is in de wandeling be
ter bekendonde~ de naam L.N.G.,
IILiquified Natural Gas", of op
z'n nederlands: vloeibaar (ge
maa:ltt) aardgas.
De kwestie LNG vormt het zoveel
ste hoofdstuk in de wildwest~

serie "energiebeleid". De zo
veelste misser, het zoveelste
voorbeeld dat er van beleid geen
sprake is.
De regering voert een zeer on
samenhangend energiebeleid: de
maatregelen vertonen
geen samengang, en er is geen
visie in te ontdekken.
Zelfs voor deze ~G-zaak kan
zij niet bedenken dat het veel
goedkoper, veiliger en gemak
kelijker zou zijn om bv. met
Italië een ruilkontrakt te
sluiten, waarbij Italie het
door ons gekochte Algerijnse
aardgas ontvangt en wij ons
Gronings aardgas zelf houden
(dat anders toch maar naar
Italie uitgevoerd zou worden).
Mogelijkheden om tot een der'"
gelijke overeenkomst te komen.
zijn wel degelijk anwezig.
"Waar gaat 't om?
In oktober 1977 sloot Lubbers
een geheim kontrakt met de
algerijnse maatschappij So
natrach voor de levering van
80 miljard m3 aardgas over de
periode 1985-2005. De zeden
is duidelijk: inde jaren '90
komen we krap te zitten in
ons Gronings aardgas •••
Het bewuste algerijnse aard-

gas zal per tankers worden
aangevoerd vanuit Algerije •••
naar de Eemshaven. om het
volume te v~rkleinen wordt
het gas vloeibaar gemaakt bij
een temperatuur van - 1630C:
elke M3 wordt op die manier
600 keer kleiner •••• en daarin
zit juist de grote gevaarbron:
als het vloeibare gas - om
welke reden dan ook - ontsnapt
(uit een tanker, of bij de aan
landing), ontstaat er een è~

plosie, waarbij een kernbom
zich nog ZQU verschrikken •••
Enkele karakteristieken •••
e bij aanraking van LNG vriest
men ogenblikkelijk dood
• LNG verdunt de zuurstof in
de lucht zodanig dat elk le
vend wezen daar in de buurt
stikt
eLNG is zwaarder dan lucht,
zodat het naar de grond daalt
e eenmaal ontvlamd, schiet de
vlam van LNG razendsnel terug
naar het centrum van de wolk
• er is geen blusmiddel bekend
dat is opgewassen teg'en LNG
vuur
e brandend LNG ontketent een
vuurstorm die gepaard gaat met
hevige windvlagen in de rich
ting Van de vuurhaard
• wanner LNG in aanraking
komt met water, explodeert It
zonder vlammen te veroorzaken.
Geen mens weet hoe dat in z'n
werk gaat.



In november '77 hebben wij 'in deze krant
een oproep gedaan Om geld over te maken
voor de slachtoffers van de demonstratie
te Malville (Frankrijk, juli 1977) tegen
de bouw van de Super Phenix snelle kweek
reaktor. Tijdens die demonstratie is er
op nogal brute wijze opgetreden door de
franse oproerpolitie. Als gevolg van het
lukraak werpen van traangasgranaten vielen
er één dode en talloze zwaargewonden ••••
De behandeling van de gewonden kost ont
zettend veel geld (arm- en beenprothe·ses),
en daarnaast lopen er nog een aantal pro
cessen tegen de "terroristen" (althans
zo worden de demonstranten genoemd}.
Op de eerste oproep (in diverse krantjes
en baaldjes z·oals deze) werd in Nederland
in totaal f 7.567,50 overgemaakt op het
gironummer van Fonds Slachtoffers Mal·
ville. Waarvoor hartelijk dank••••••••

•
ELLEN G.
--zomaar een voorbeeld-·--------~

Op 20 oktober 1944 scheurde
een van de 4 LNG tanks in Cle
veland (USA). De tank was 3
jaar tevoren in gebruik genomen.
Miljoenen liters LNG stroomden
in de tankgracht, die uit voör
z·org keurig netjes, maar helaas
niet diep genoeg gegraven was,
De ijskoude vloeistof stroomde
moordend de straten van het
stadje in. Toen hij uiteinde
lijk vlam vatte, schoten de
vlammen 800 meter de lucht in.
130 doden, 300 gewonden en
14~000 daklozen. De kans op
een dergel~jf2ongelukwas ge
raamd op 10- •••••

LNG MAG NIET:
-vanwege de talloze onbekende
en levensgrote problemen en
gevaren
LNG HOEFT NIE~:

-omdat er talloze alternatie
ven zijn, die niet belteken
worden door de Minis~er:

aanvoer via pijplijnen
- aardgas van de Noordzee

(dat nu doodleuk wordt
afgefakkeld/verbrand)

Uit briefwisselinqen met de mensen
in Malville is gebleken, dat er
nog erg veel geld nodig is voor
de definitieve protheses voor
Michel Granjean (been) en Man
fred Schulte (hand), en om de
proceskosten te kunnen betalen.
Daarom hebben de nederlandse
initiatiefneemsters - Mieke
Boskman en Lot Schouten - be
sloten om door te gaan tot
begin december. Eind '78 ho-
pen zij het alsnog gestorte
bedrag (inklusief rente) over
te maken naar Malville, en
het fonds op te heffen••••
Nogmaals: GIRO 3149700
t. n •v , penningm. Fonds
Slachtoffers Malville,
te Eindhoven.

WAT DAN WEL????????????
Zoals wij in de ZEK-krant
al vaker hebben aangetoond,
bestaat er in dit land (en
in de meeste landen) géén
energiebeleid.
Het is toch duidelijk dat
ook het algerijnse aardgas
op zeker moment opraakt ....
En dan moeten we maar weer
iets nieuws verzinnen.
Als de overheid gewoonweg
eens uitgaat van het idee
dat alle grondstoffen "eindig
zijn" (66k uranium::), en
vandaaruit een andere visie
ontwerpt, zal ze tot de
slotsom moeten komen dat
er maar één duidelijke weg
open ligt: de toepassing
van milieuvriendelijke,
kleinschalige, eeuwige
energiebronnen.

ELLEN G.is daarom een uiterst
gevaarlijke meid, omdat
zij ons energiebeleid voor
de eerstkomende 30 jaar
ophangt aan (vloeibaar)
aardgas. Maar wat gebeurt
er daarna?
Literatuur over LNG:
o Milieudefensie, sept.'78
o De invoer van aardgas,

Werkgroep Noordzee, post
bus9Q, Harlingen.



=8--··_-~~==c. __~ -~~----~~ ~--~ ~-~-~-~-

l'lt' 11'ISStl' ......•
m~IE J\NDE::RS••••••••. ril ." ••• ,e '•• '•.••• '.....

In de periode oktober-januari a. s , ~al

de varende tentoonstelling Energie An
ders het zuiden bezoeken.
Op het m:>torschip Jonaton is een exp0
sitie aangebracht, waarin op eenvou
dige wijze wordt aangetoond dat kern
energie niet nodig is, dat bezuiniging
en besparing hard nodig en genakkelijk
te realiseren valt, en dat er voldoen
de mogelijkheden zijn te bedenken met
de zogenaande I alternatieve energie
bronnen".
In het kort even de inham van E.A.:
o Energie is zonnewannte
o Problemen bij huidig energieverbruik
o Wie vervruikt hoeveel energie?
o Op welke manier wordt de energie
gebruikt

o Besparingen in huis en industrie
o Alternatieven zoals: zon, wind,

water I methaan, wannteparp, aard
wannte, golfslagenergie, enz.

o Hoeveel minder energie hebl:enwe
nodig bij optimale besparingen

o Waaran moet ~ het I energie-roer lan?

Naast de expositie binnen de boot,
anvat deze tentoonstelling een
aantal 'blitenobjekten1 zoals een
windturbine, windtrolen, zonne
kollektor en wanntéWisselaar.
Deze modellen geven de bruik
baarheid .buiten daadwerkelijk aan,

1 1 I1 I1 I 11 1 I 1 I 1 I 1 111111

Het ligt in de bedoeling van de
diverse energiekanite I s en stroem
groepen on in hun plaats diverse
randaktiviteiten rondan de boot
te organiseren. Te denken valt
aan films, sprekers, atoartfeesten,
enz. De juiste gegevens zijn
hierover nog niet bekend.
Raadpleeg in die tijd uw krant
of ·hui.s-aan-huis-blad. overigens
zal het volgend numner meer
kunnen vertellen.

(De juiste aanlegplaatsèn in de~diverse

steden zijn ons nog niet bekend.)

VAARSCHEMA ENERGIE ANDERS

Nijmegen· t/m 17 oktober
VENLO 19 okt 11 24 "
.ROEBM<JID 26 " 11 31 "
MAAsTRICHl' 2 nov. 11 14 novanber
EINDHOVEN 16 11 11 28 ".
DEN BOSCH 30 nov. 11 12 december
BREDA 14 dec. 11 24 11

TILBt:.mG 4 jan. ti 9 januari
tI'.IDDEL'Bt.JRG 11 jan. " 21 januari

I~
ONDERWIJSMENSEN EN MENSEN ~ f

. VAN ST~OOMGROEPEN/ENERGIE- ~
• KOMITE S...... •

Naast deze tentoonstelling
en de mobiele tentoonstel
ling "Energie Edukatief"
kennen wij in ons land geen
andere bruikbare presentatie
van het energieprobleem.
Dergelijk soort exposities
is daarom zeer geschikt voor
excursies van scholieren uit
basis- en middelbaar onder
wijs~ Vaak kan· een bezoek
aan zo'n tentoonstelling inge
past worden in de lessen maat
schappijleer, aardrijkskunde,
natuurkunde of biologie.
U kunt kontakt opnemen met
de leiders van Energie Andérs:

010 -·361725
010 - 157827

ene~ie
anders.
EEN VARENDETENlOONSTEWNG_



(J. van Houwelingen)

0000000000000000000000000

Tilburg, 4 september '78. Jan van
Houwelingen (CDA) spreekt opeen
kongres van CDJA~Noord Brabant
voor het eerst in het openbàar
over de kwestie Almelo. OP deze
historische dag (de beroemde Kno
ta wisseling vindt plaats te Bra
silia) wilde hij zich niet verde
digen in deze zaak, die enorme e
motionele invloed op hem had ge
maak t • '~Laten we nuchter naar de
feiten kijken. Er ligt nu eenmaal
een kontrakt tussen Urenco en Bra
zilië. Er wordt in 1981 uranium
geleverd, en wat kunnen.wij nog
doen om te voorkomen dat er even
tueel misbruik wördt gema~kt van
het plutonium uit de centrales?"
Dit kontrakt had nooit gesloten

EN ALOOS {
~ltU>Et·

mogenworden,-een afschuwelijke
zaak~ aldUs Van Houwelingen. Er
is alles gedaan om de nodige waar
borgen ·tegen misbruik in te bouwen.
{waarmee hij doelde op "zijn" mo
tie). En toch wordt er nu gele
verd aan een land "met een mili
taire diktatuur, een land dat
het Non Proliferatieve~drag niet
wil ondertekenen, een land waar
de hevolking krepeert van de
honger 'i (zoals JvH 't uitdrukte) •
En toch mag Nederland de band
met Urenco niet verbreken ("om
een vinger. aan de pols te hou
den"), terwijl hijzelf si:elt
dat Nederland - bij konstatering
van eventueel misbruik in Bra
zilië - het laatste woord moet
houden. Er is geen touw meer
aan vast te knopen wat er nu
eigenlijk bedoeld wordt.
Clausuia rebus sic stantibus??
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In voorgaande nummers van de ZEK-krant
hebben wi j al e·en en ander verteld over
de plannen van B&W van Breda om in de
Haagse Beemden en in Breda-Noord "stads
ver\o1rming" aan te leggen.
Bij de verschijning van het vorige num
mer was het definitieve KEMA-rapport nog
maar net verschenen. Nu zijn we nog maar
een paar maanden verder, maar er is in
die korte tijd toch weer h~el wat ge
beurd. voordat we daar iets over gaan
zegge~, zullen we eerst onze bezwaren
tegen de bestaande plannen even kort
herhalen:
• Bij de samenstelling van het rapport

zijn teveel direkt of indirekt belang
hebbenden betrokken. Op aanbiedingen
van onafhaneklijken om een nieuw onder
zoek in testéllen, is op ge~n enkele
manier ingegaan.

• Er wordt uitgagaan van een groötscha
lige opzet

• De bewoners van de Haagse Beemden
worden verplicht elektries te koken

• De N.V. PNEM gaat naast elektriciteit
nu ook warm water leveren~ dit bete
kent dat deze maatschappij voor de
Haagse Beemden een volledig monopolie
op de energievoorziening krijgt.

• Financiële over~egingen blijken be
langrijker dan enerqiebesparende.

• Met de bewoners van Breda-Noord is
geen enkel overleg gevoerd.

Leek het er aanvankelijk op dat het
Bredase Enerqiekomite de enige was die
zich tegen deze. plannen verzette, juist
de laatste maanden werden we daarbij
vanuit verschillende andereorganisa
ties ondersteund. Zo kwamen met de
laatste Gemeenteraadsverkiezingen de
PSP en D'66 in de l:aad( en het zijn met
name deze partijen die in de raad, maar
ook daarbuitén, ziêh sterlthebben ge
maakt om uitstel van de beslissing
over de stadsverwarming te bewerkstel
ligen, om op die manier een nieuw en
onafhankelijk onderzoek mogelijk te
maken. Verder heeft ook de Brabants.e
Milieufederatie over de stadsverwarming
geadviseerd (aan de gemeente Breda).
Naar aanleiding van het ~-rapport
komt de BMF tot de konklusie dat het
aanleggen vaneen aardgasnet noodza
kelijk is, dat de PNEM niet voor de
geleverde warmte betaald moet worden
en dat voor een anQere beheersvorm
gekozen dient te worden. Daarnaast
heeft ook de Vereniging "CSNl'RUM VOOR
ENERGIEBESPARING" (onlang$ opgericht
door een aantal landelijke energie-
en milieugroepen) de gemeente Breda

BREDA
ende

geadviseerd om de beslissing voorlopig
uit te stellen en bovendien heeft zij
aanqeboden om, binnen één maand (}) het
KEMA-rapport door onafhankelijke des
kundigen door te laten lichten.

Al deze bezwaren en suggesties hebben
als uiteindelijk resultaat gehad, dat
tijdens de bespreking van .het voorstel
in de Gemeenteraad een motie is aange
nomen waarin om een nieuw onderzoek
wordt gevraagd, uitgevoerd door .een
onafhankelijle instelling. Dit onderzoek
zal waarschijnlijk worden uitgevoerd
door het "Centrum voor Energiebesparing"
echter met de beperking dat de uit
gangspunten - waar het KEMA-rapport van
uitgaat - gehandhaafd dienen te blijven.
Daarnaast zal ook opnieuw bekeken worden
qf het toch nOg mogelijk is öm een gas
net aan te leggen.
In ruil voor deze ·toezeggingen van de
kant van B&W werd van de raad een prin
cipe besluit over de stadsverwarming
geeist: een eis waaraan PvdA, VVD en
CDA uiteraard wel tegemoet wilden ko~en.

Het feit echter, dat de KEMA-uitgangs
punten in het nieuwe onderzoek overeind
moeten blijven, was voor zowel D'66 als
PSP aanleiding om tégen het voorstel te
stemmen. Zij waren, terecht, van mening
dat het beter zou zijn wanneer die be
slissing in de ra.ad voorlopig uitge
steld zou worden, om op die manier een
geheel nièuw onderzoek mogelijk te ma
ken, zonder dat daaraan beperkingen
worden opgelegd.

Dat er verbeteringen in de opzet van de
stadsve:rwarmingworden aangebracht is
zeer waarschijnlijk, maar in hoeverre
deze verbeteringen aan onze wensen
tegemoet zullen komen is op dit moment
niet duidelijk.
W~j blijven u op de hoogte houden•••.••

ENERGIEKOMITE BREDA
Veemarktstraat 40
Breda



VOORNIETS
GAAT DE ZON OP
Voor de Verehiging Milieudefensie is atoomenergie niet het goede antwoord op de toekomstige vraag naar
energie. Atoomenergie is gevaarlijk. Het afval blijft soms eeuwen radio-aktief. Steeds meer landen zullen
door verspreiding van atoomcentrales ook de mogelijkheid krijgen atoombommen te maken. Atoomenergie
maakt een enorme beveiliging noodzakelijk van centrales en transporten. Er moet politieke kontrole plaats
vinden van de mensen die met atoomenergie werken. Dat alles kan een aantasting van onze demokratische
burgerrechten betekenen. En ga zo maar door. De Vereniging Milieudefensie heeft in haar vele publikaties
keer op keer deze gevaren opgesomd.

Daarom zeggen wij ook: Atoomenergie? Nee bedankt!
Voor niets gaat de zon op, en dat is de energie die wij in Nederland kunnen gebruiken naast windenergie en
andere schone en veilige energiebronnen en naast, niet te vergeten, besparing .

Maar nog niet iedereen denkt er zo over, en daar proberen we bij de Vereniging Milieudefensie wat aan te doen.

Ten eerste door mee te werken aan het afwenden van
bezwaarschriften tegen vergunningen voor atoomcent
(Stop Atoomplannen, Utrecht april 1977) e~ ~~n~...
publikaties (drie energiekranten b.v.) en an<J#1'W"tvmtElreht~~
politici en partijen aan de tand te voelen over
te organiseren. Door processen te voeren (Kalkaf, tsOrssl

In de tweede plaats door niet alleen 'tegen' te zijn, m:
over besparing, isolatie, eigen zonne-kollektoren enz
zoeksrapporten als 'Energiebeleid met minder risiko'
volgen' (A.B.Lovins).

Dankzij onze 14.000 leden kunnen we dit we,
Veel werk, maar helaasnog niet genoeg.
Om meer te kunnen doen zult u ons moeten helpen
Door lid te worden, door geld te geven.
Want ook wat hier betreft:
Voor niets gaat de zon op!

~ ~
~ Vereniging Milieudefensie .
~ Bezoekadres: 2e Weteringplantsoen 9

~
A'dam. Tel. 020 -2213~

• Corr.adres: Postbus 20050
1000 HB Amsterdam \. ~

MD
À '1$

,
NOG NIET
OVERTUIGD"
Laten we dan nog even opsommen waar we ons, naast
de energieproblemen mee bezig houden.
Vorig jaar zomer organiseerden wij met andere orga
nisaties de internationale protestfietstocht tegen de
Rijnvervuiling. Wij werken mee aan het Rijnproces
tegen de Franse kalimijnen. Om schoolkinderen voor
te lichten reist een tentoonstelling van milieu-affiches
door het land.
Via een kursus milieu en huishouden krijgen vrouwen
informatie over milieuproblemen, en wordt ze meteen
verteld hoe ze die informatie weer door kunnen geven.
Met ons projekt milieu en werkgelegenheid zoeken we
de antwoorden op de stelling dat milieubescherming
de werkgelegenheid in gevaar zou brengen. Samen met
natuurbeschermings-organisaties en de boeren wordt
gezocht naar een meer milieuvriendelijke landbouw en
voedselproduktie.
Om het nog maar niet te hebben over onze aktivi
teiten op het gebied van ruimtelijke ordening en
stedelijk milieu, verkeer en vervoer en kringlooppapier.

Dit alles gebeurt door kerngroepen (regionale akties),
werkgroepen, (studies) en het landelijk centraal bu
reau te Amsterdam.
Op dat centraal bureau wordt ook het sekretariaat
van de Stichting Reinwater, het Comité Rijnappèl, de
aktie Water Alarm en het Landelijk Energie Komitee
gevoerd.

En tot slot geven we dan ook nog het maandblad
Milieu Defensie uit, een algemeen milieublad waarin
over dit alles, en nog veel meer, achtergrondinfor
matie wordt gegeven.

Wilt u niet alleen .lid worden, maar ook in een van
onze kerngroepen en of werkgroepen de handen uit
de mouw steken, dan kan dat. Graag zelfs!

Bel ons eens in Amsterdam 020 - 22 13 66
Of stuur een bon in voor meer informatie en een
accept-giro-kaart.
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De I"ederatie "ederlandse Vakbew....
ging vi"dt dat deelektrfciteils- en
gasbedrijven goedkope leninge" moeten
gaa" verstrekken Voor de massale
warmte-Isolatie \'lUl de Nederlandse
woningen. Dit omdat - naar de FNV
ter ore Is gekomen - de banken,
waarmee het kabinet ovlirl.g heeft
gevoerd. voor dergelijke leni"gen niets
voelen. De energiebedrijven zouden die
leningen kunne" .-erstrekken omdat ze
in een gunstige financiële positie ver
keren.

Betere
ft

(Van ....n onzer

t vetslugge\Oers)

, Ie S I!::'\SCIiEDE - Als hot
aan de TH in Tw..nte ligt
tul!t-n WE:'ooit nog eens op
heel andere fietsen ri jdt.·"Op dan diE" waarop wij ons

" nu - al trappend - voort.
b<'we~"',

komst

Plutoniumlekken

Alternatieve energiekansen
voor België gering

In de ontwikkelde landen zal "
de vr.ag n.ar energie blijven d. W.'l.· \
toen,emen. zij' het d.n tegen .:..~_.. .c;
een lagergroeiritme. TegelIj. p;t.~\UU"••
kertijd zullen de wereldvoor- Gef:f'J
raden va" .ardolie en .ardgas
ultgePllt raken. Deze energi.... dit.Lll\\Io.."'''''4!.f 1/~lr8
dragers dekken nochtans geza- ol

menlijk 75 t.h. van de Belgi, ,.
se!'.e ~,n~rgiebehoeften. De Europese lemng
prJJssbJglng van deze energie.-
brennen, die de voorloper va~ voor kernproiekt
de uitputting ervan is, maken' 'J
het nu reeds noodzakelijk na te in Brazilië
gaan welke moeilijkheden op
langere termijn aanwezig zijn RIO DE JANIERO- De Bnz\..
~.4 de e"ergievoorziemng vel- liaaase maalachappi} VOOl'
hg te stelle!!-.tegen "n m.inl. kernenergie "NuelebrasN
m.leekonomJSehe en soclale
kosL De Dienst voor Nijver- heeft v~n een Europees b.ak-
heidsbevorderlng (DNIl) publl- eODlOmum een Ien!ngonlv••
eeerde onlangs een .tudleover geil \'an IJ0 milJoea dallar
de perspektieven van de niet (ruim 230 miljoen lulden).
konventionele_.aailalanen Aan het boofd van het consor-
• België. tlum bevindl zieb de "W..t.

deulllebl.nd Girozenlrale".

r.t).

9/B/l8

FNV: energiebedrijven leningen

laten verstrekken voor isolatie

11
De Britse regering heeft, op aandringen van de vak·
bonden, de sluiting gelast van een van haar atoom'a.
brieken, die inAldarmaston. Een aantal arbeiders en

" " .', arbeidsters blljlltbesmet door radio-actieve straling,
,afkomstig van plutonium.
Eén ding heeft het gebeurde In Aldermaston weer
e~ns geleerd, voorzove, dat nog nodig was: het om

gaan met ,adlo-actieve stollen blijfl, hae groot de veiligheids
maatregelen ~ok zijn, een gevaarlijke zaak. Absolute veiligheid in
en om plutonium verwerkende fabrieken bestaat niet.

nog la!!g ruet Ûl zidlt lso mét uit
zonderinll van de energiegrond
stoHen.

AUGUSTUS-

-1 S~p-t. Tfi' telJ!.1' ftlt,U W::;üLAD VAN HET ZUIDEN.

en ook ,werkzaam bij Akzo. ProL
Van Krevelen merkte verder op,
dal het energie-vra"J:sluk van een
1<0gri,le urllenUe is dil I het binn.",
25 Jaar moel wotde" opgl.'1osl. Ibj
is voorts va" mening dat een
grolldstoltencrisis door uitputting

Alleen energie
van zon veilig

,;::v~~~ Meer daglicht kan ~
. ~;" energieverbruik tot ~

fiS2~'~~' I: helft terugbrengen I
.......s..,~.-::",.,i •• <L',)"k,LI_'_\'\~'Wi~gel besprak

~~saDnen1Verking
met België V~8~'
DEN RAAG (ANPI-'Mbllster VlUl biD
benludse uilen WIecel heeft dlnsdll&
een brsoelll9raeht 8lUl zijn Bel,lsebe

i eoller. Boel. De Nederludse minister
werd vercezeld door ....tsseerewl.

• Konblr en ambtenaren VUl sijn kabl-
bet. ,
Tijdens de ontmoeting IJ gesproken
over' gemeenschappelijke problemen,
BOa1s de bestuurlijke reorganisatie en de
&aI\1enwerkiog In de grensgebieden. 111
bet bijzonder werd a8lldaçht besteed

,aande samenwerking met betrekkillll
tot de vtvtele beschermillg en de aIar..
tIlerlnJblJram~ll.Ook werd gesproken
over ae Dn8llêlêlè problemen van ge.
meellten en provlnc:les. en over de or·
pnlsatle van poUtie ell braIldweer.
Na aflooptoolldell beide mlDIsters zich
bijzonder tevreden Over de ontmoeting
die tevens bedoeld wasall kennisma
king tussen de bewiDdslleden.

(Van onze parlementaire redactie)
DEN HAAG- Het is juist dat Nederiand in de toekomst in sterkere mate afhankelijk

Wordtvan de olie-import. Aidusreageerde de woordvoerder van minister Van Aardenne
van Ec:onomische Zaken op de kritiek van het internationaal ellergie agentschap (JEA)in
Parijl. dat de regerini venvijt een volkomen verkeerd ener.iebeleid te voeren.

BONN tRT&I- De WesttluJtse ft'C..rbl,
hedl een bt'dr.ll "lUl ea, ftII mil)8rd
....1~lI1t'ell'OlI1t..a ter ......bld..r1nlll.
de ko_ade ......r jur "lUl de' "..U;,
beiclsoms&aDdl,bedaa "..11."......,."'.
ftII.

Dat zei gisteren op de tweede
dag van het congres van de K0
ninklijke NederlarlCise Chemische
Verel1iging (KNCV, prof. dr. D. W.
van Krevelen. hoogleraar in Delft

bekritiseerd

:rede~ cUe.~~ de.~~~ va", ~ie.
~"" Ic.r(j~. VU91'lst"'~! ~rlw äc:et ii~ ~a~!

Energiebeleid
Nederland t-

IJ
- '18

'2t\\I\'led~

~tv\~1

Miljard voor
studie over de
veiligheid van
kernreactoren
West·Duitsland

(Va" een onLerveeslaggeversl

Al\I:'"TEIU},\~1- Deenil: veilige
en· _,-eralllwnorde .IWrgiewinninc
voor onbepcrkle duur Is die van
2OnOf'-ellefllie. VerJ:deken wet de
te verwachlen moeilijkheden In c1e
technologie van de kernsplitsinlt in
snelle kweekreactoren (Kalkar) en
v... dekern(us!e, zijn de moeilijk
heden 'Van de zonne-energie een
orde van rr....tte minder. Daarop
ZOIl dan ook het grootste 4eei van
de ellergle.researdl moe&ea wor
den &eConeentreenl.



(PEK)

*Milieugroep oe-Toch
Postbus 55,
Kaatsheuvel

1N.BRAaANTI

*'Provinciaal Energie l<amite
Nieuwlandstràat 39,
Ti1bl,'lrg

*,Stroarrgroep Oss,
ft ~ud 9,
OSs

*Stroamgroep Den Bosdl *Brabantse Milieu Fed.
V.d. Hoopstraat 33, Stationsstraat 15
Den Bosch T'lb," ~ urg

~Energie Komite Breda
Veemarktstraat 40,
Breda

*Stroargroep Zundert
Burg. Manderslaan 2,
Zundert

*StrocIrgroep Eindhoven
Kastelenplein 7,
Eindhoven

(VAKS) *Werkgroep Kalkar Tilburg
Cobbenhagenlaan 552
Tilburg

(LiEK)

(EKZ)

,I' ZEELAND l
Energie Kanite Zeeland
Dam 47,
Middelburg

IUMBURGJ
Li.nburgs Energie Kanite
Ká.pittelstraat6,
Sittard

I"LANPELYKI
St:rooIrgroep Stop KalkarfKernenergie
OUde Gracht 42,
Utrecht (030-314314)

Landelijk Energ!e Kanite (LEK).
Tweede Weteringplantsoen 9,
Amsterdam (020-221366)

IBELGIE J
Verenigde Aktiegroepen KernStop
Consciencestraat 46,
2000 Antwerpen
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