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: On:e eeM te Iteaküe op het g'Utt ü huil>-aan-/uU.6-biad met :
: ujlu.lwwneltk 'ENERG' WU<I : dan kunnen we wet: ophouden :
: met de ZEK-wnt. N<'et~ u minder: «WL~~ fNfRG 6peet:t op :
: de gevoelige MMen van b~ve bu.~g eM en huil>ltouden6, :
: te~jl de gwte zaken ac.hte" de goltcüjnen bUjven . :
: Naa~ onze men<.ng <.6 e1t wel wat meelt aan de hand dan :
: waakvlammetju en tOC.ht6tlt<'p~ : de vooltti>tu.<.pende plan- :
: nen <'n BelgÜ'. en Ou.<.t6f.and , de dootünapt:e: bItede maat- :
: 6c.happelijke d<.6kU.H<-e , de mac.ht van de et:ektUc.äe<-t6 - :
: niaa.tl.c.happ<.jen en <'ndu.6We, de onmac.1tt van votlu. veJtte- :
of! .I : ...• geJtu,;oo Jtu,..(,.g eJt.6 . ft

: W.i.j w.iUen zekH niet 6t oppen . W.i. j gaan doolt met het velt- :
: bIt Uden van onze men<.ng ... en hopel i.j k de wee . :
: OaaJtb<. j hebben we wet: uw mo~et:e en vootuü. Mnanc.i.ele hu.f.p :
: b<.j nocüg. U kent het g<.Jtonu.mme~ van de penningmeute~ ? :
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deze IwngILudag woJLdt geoJtga.n.L6eeJLd doos: het Centltum VOOIL EneJr.g.iebupalUng a.t6
.6t:.aJU:. van een t:wee j aaJr. dUItende eneJr.g.iebupaJr.ing.6ak6.ie, de ak6.ie E.
de ak6.ie hee6t onden. andene. t.:ot doel op p.e.a.a.t6eU..jkn.ivo op t.:e JLOepen t.:ot.: de
u,Uvovu.ng van konkJLeu aangegeven weJtg.iebup41Lende maa.tJr.egelen.
op de E-dag zuUen de enVLgi..ebupaJr..ing.6moget.ijkheden .in -en doos» de gemeeM:e
aan de onde woJtden gut.:etd aan de hand van p.ion.iVt4weJr.k .in bepa.alde gemeeM:u
en da.aJr.mee veJr.band houdende v.i.6.iu op een moget.ijk gemeeM:et.ijk t.:o.ta.al-aanpak.
hu dagdeel .i.6 -6pu.ia.ai. geJLicht op b.ij eneJr.g.iezaken bdJLOkken gemeeM:e6unk6.io
n.aIf.-i.6.6en en v.incit p.e.a.a.t6 .in hu 8ouwe.entJLum12o:t:teJldam. (t.o. Centlu1al St.ttt.ionJ •
savonds woJLdt daa:Jr.na.a..6t.: .in gebouw Ko.inqn,ia (MttuJL.iûweg 29, enkele m.inuten lo
pen van hu Bouwcentltum) een man.i6uwi..e van p.f.aa.UeU..jke (eneJr.gi..e)gMepen ge
houden mu gupILek6gJLOepen, video , 6Unt, theat.:eJl, exs,* inlichtingen: Centrum Voor Energiebesparing

Schiedamsevest 42e, Rotterdam
010 - 129977

Receptie/Koffie9.00 u

...--programma-19 OKTOBER
BOUWCENTRUM
FOTTERDAM

9.50 u Welkom

11". lheo Potma. voorzitter Lent,'um vour E:nert;:iebesparinp;

10.UIl u Lezingen plus diskussie

J.M. de Baar van Openbare Nutsbedrijven Schipluiden.
wethouder Breitbarth van Capelle aId IJssellVVO)
en een lid ven een ambtelijke werkgroep energiebesparing
INijmegen -1-) over hun ervaringen met de invoering van
energiebesparende maatregelen op het gebied van total
energy. stactsverwanning. de modelbouwverordening. de
aanpak van openbare gebouwen. etc.

11.30 u Pauze

11.50 u Lezingen plus diskussie

• ,Wethouder Fekkers van Enschede (PvdA! over de geoneente
lijke totaalaanpak van energiebeheer en energtebeleid •
• MI'. Witlem Hoogen,dijk van At<t1e Strohalm over .mer'llie
konsumptie en beleid.

13.00 u Lunch

14.00 u Excursie- en gespreksgroepen

Iedere groep wordt 'in de gelegenheid gesteld een bepaald
onderwerp te 'bekijken', de aanrlak van,stadsvel~arming.

totai energy. openbare gebouwen. zweml:>adell. isolatie.
zonnewoningen. rioolwaterzuivering. etc.

Ivoorkeur vooraf op tP. geven!

1B.IlU u Napraten

lin llebouw Koinonla wordt evt. voor een maaltijd gezorgd!

19.3IJ Ij "Gevarieerd energieprogramma" in Kolnonla met gespreksgroepen.

video. fIlm. theater. etc.

zuidnederlandse eI1ergie krant



BUITEN DE BEBOUWDE KOM !

in de buurt van scholen, huizen
ets. aksiegroepen, verontruste
buurtbewoners verzetten zich meer
en meer tegen vestiging in de be
bouwde kom.
het gas is vrij makkelijk win
baar en redelijk schoon. voorde
len heeft ze dus ook. echter het
gevaar blijft meespelen.
wat te doen om dit te voorkomen?
-tanks buiten de bebouwde kom?
-afschaffing als autobrandstof

(zoals in frankrijk)?
-taaIe verbieding?
-vervoer via "veilige" pijplei-
ding?

maar .
is dit wel verantwoord?
ook de overheid/gemeentes be
ginnen te aarzelen met het klak
keloos afgeven van vergunningen
voor de installatie van een tank

zuidnederlandse energie krant

het simpelste zou misschien wel
eens kunnen zijn :
gewoon in gasvorm laten •••••••

Solidariteitsfilms te Breda
heeft een film gemaakt over
de strijd van een buurtkanite
tegen LPG:
"SPELEN MEI' ONZE VEILIGHEID"
De film gaat over aktie, erva
ringen en frustraties. Het ge
vaar van LPG wordt veroer ver
bonden net andere gevaren in
woonwijken: vervoer van ge
vaarlijke stoffen, enz.
inl: Solidariteitsfilms,

Iby van Zuidewijnlaan 8
Breda

(35 minuten/16 rrm/kleur/geluid)



•

Stichting
TELEAC

Postbus 2414
3500 GK Utrecht

ps.: wist u dat u bij teeveekijken
10 maal zoveel s~ralin9 op+oopt dan
wanneer u in de :buurt van een kernsen
trale woont? (dit aldus de deskundi
gen).

voor f23.- kunt U volledig beslagen ten
Ys de brede maatschappelijke diskussie
~n•••...mèt het objektieve Teleac-di
ploma.

zendtijd in les 12 (dwz 3 %) en één pa
gina in het kursusboek.
uiteraard werd hier geen genoegen mee
genomen en er volgden "zware" brieven I

en onderhandelingen. de gezamelijke mil- ,
jeuorganisasies vroegen 3 lessen (25 % j
zendtijd) ••••• en Teleac hield het voor ,
gezien. "Jullie verhaal is te politiek
in tegenstelling tot de objektieve be
handeling in de tot nu toe geschreven
stukken" •

Objektief?
van buitenaf lijkt het allemaal erg
aardig. maar het beeld verandert als
het team van deskundigen eens nader
wordt. voorgesteld : de bekende namen
van de al even bekende instansies als
KEMA, Ekonomiese Zaken, TNO, DSM, Gas
unie, EeN, VEG1N, Shell •••• en jan Ter
louw. (die overigens nooit is komen op
dag.en). waar komen we deze "eerlijke"
desKundigen nog meer tegen? in Stroom,
Energiespektrum, Energie en water, 1n
terformasie, brosj.ures van Ekon. Zaken.
het objektiviteitsgehalte van deze
voorlichting is inmiddels wel bekend:
twijfelachtig.

een aantal organisasies (VHD, LEK, Ak
sie Strohalm, Stichting Miljeuedukasie)
werden door Teleac b~naderd voor een
"niet-offisiêle "inbreng' : lO minuten

z~làridse energie krant

~aterdag 1 desember a.s. start teleac
met de kursus "energie". in twaalf uit
zendingen (met tekstboek) wordt de ne
derlandse bevolking ingewijd in het e
nergievraagstuk: wat is energie, bron
nen, probl~men, mogelijke oplossingen.

j
de serie is samengesteld door een Te

. leac-produksieteam, dat ZiCh. liet ad

. viseren door 17 deskundigen.
voorwaar, een goede zaak om het neder
landse publiek een eerlijk en objek-
tief beeld te geven over onze energie
situasiejeen goede voorbereiding op de
Brede Maatschappelijke Diskussie.



Gorleben
Dé Westduitsers hebben (voorlopig?) be
sloten geen opwerkingsfabriek te beginnen
in Gorleben. "Politieke verwikkelingen
laten dit op dit moment niet toe", al
dus de Bondsregering, waarbij ze angst
vallig zwijgt over de duitsé anti-kern
energiebeweging.
De proefboringen bij Gorleben zullen wél
doorgaan, om te onderzoeken of de zout
lagen bij de DDR-grens geschikt zijn voor
ondergrondse opslag van radioaktief afval.
Inmiddels zijn enkele boor-proeven ver
hinderd door demonstranten en boeren••••
Tegelijkertijd heeft Bonn besloten tot
de bouw van twee ·'Zwischenlagers" om
de afgewerkte brandstofstaven uit duitse
atoomcentrales een tijdelijke schuilplaats
te geven: zolang als het materiaal niet
opgewerkt kan worden, moet het "tijde
lijk" opgeslagen, bewaakt, gekoeld en ge
roerd worden. Het plaatsje Ahaus (bij En
schede) schijnt daar zeer geschikt voor
te zijn: op enkele kilometers van de ne
derlandse grens.

Mol in debat
Met het wegvallen van Gorleben en met de
(capaciteits)problemen in de enige werken
de opwerkingsfabriek te La Haque (waar het
duitse, belgiese en nederlandse afval ook
wordt behandeld) wordt de druk op Mpl
steeds groter... Met andere woorden: de
kans wordt zeer groot dat IrGorleben"
in Mol wordt gerealiseerd! Er bestaan al
innige kont(r)akten tussen Mol en Karls
ruhe (duitse kerncentrum). Bovendien zou
ook Nederland dan zijn afval kwijt kunnen,
hetgeen tussen 1966 en 1971 al is geschied.

Belgie heeft nu de "zwarte piet" in handen,
een zwarte piet die wel eens de sleutel
voor de toekomst van de westeuropese kern
industrie zou kunnen,zijn: immers, met de
opwerking staat of valt de atoomcyclus,
zeker als we de aspiraties voor snelle
kweekreaktoren in gedachte houden ••••
tn oktober zal het belgiese parlement
zich in een Energiedebat met deze zaken
gaan bezighouden, waarin Eurochemic een
zeer belangrijke rol zal spelen. Volgens
insiders zijn er anno 1979 wèl afgevaar-
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digden tegen heropening, terwijl er een
onbekend aantal twijfelaars bestaat.
Ook het belgiese kabinet schijnt ver
deeld te zijn. Naar verwachting wordt
dit debat een uiterst spannende zaak,
zowel vanwege de te verwachten tegen
stellingen als vanwege het feit dat
dit de eerste maal is dat het belgiese
parlement zich kan/mag uitspreken over
atoom-aangelegenheden.

Brabant .-t zich

ondanks herhaalde pogingen van milieu
en aktiegroepen hebben de brabantse
bestuurderen (provincie en gemeentes)
zich in het verleden niet bezig gehouden
met de atoom-prestaties van de ,zuider
buren. Daarin is nu verandering gekomen.
In juni nam het Streekorgaan Kempen
land een motie aan, waarin ze elke
nucleaire aktiviteit of plannen in
die richting in Mol afwijst.
In september j.l. heeft Stadsgewest
Tilburg deze motie bijna letterlijk
herhaald.
Het is een goeie zaak dat de lagere
overheden zich ook dergelijke kern
problemen eigen maken.
Hopelijk dringt deze materie nu einde
lijk door tot bij de Provincie en de
IIe Kamer.

ArOOMFIETSrOCHr
Naait VVtWt1c.h:üng woJutt eJt op 28 Á
oktobvr. a.•.6. Ln. Mol een ma.nl6u.ta.tie
geoJtg~eeJr;d.

Va.nui.t Undhoven (en om6btekenJ en
va.YU.Lä; TilbuAg zu..Uen op 27 oktobeJt
FIETSERS naait Bt.a.del btekken, tm4Il
gekampe~ zal wo~en. ZondagmoJtgen
woJt.dt vesde): ge6iwt naait Mol.

inlicntingen: 04904 - 4609 ~
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BB = 'tzekerevoor'tonzekere

De hele beschrijving maakt duidelijk dat
nukleaire aanvallen bizondere bedreiging
en ziin, en aangezien er slechts wat ver
brandingSverschijnselen genoemi worden
(in het artikel in De Paladijn) negen

we verondep;tellen dat de BB bij een
derqelijke aanval ook geen enkele hulp
kan bieden.

ook de verblindende lichtflits die
tot op vele kilaneters afstanà te
zien is. De radioaktieve deeltjes
worden in de atm::>sfeer opgenaren,
en karen in kleine hoeveelheden op
het aardoppervlak terug. De kon
sentratie is dan klein, maar cm:lat
ze in het lichaam opgenanen kunnen
worden, vonnen ze op de lange duur
een bedreiging. De neutronen- en
gamnastraling varman in de nabije
cr.geving van de ontploffing de

~i))
grootste bedreiging voor de levende

. wezens. Door hun korte levensduur
is deze straling echter na een aancal.

. ~ =:s7 ~:~.gMlldexpiOAi~
, ", eJ1 ondeJtgJr.ond.6e exploóie.6. Hierbij
" wordt de luchtdrukverplaatsing voor

lIJ'. een groot deel opgevangen door het
~ aardoppervlak. Daardoor ontstaan

wel weer trillingen en schokken die
de oogeving verwoesten. Maar het
grootste gevaar schuilt in de radio
aktieve besmetting. Door het direkte
kontakt van aardoppervlak met vuurbal
ontstaat een zuil van stof, puin en
aarde, die door de straling rcidioaktief
besmet wordt. Als gevolg van de zwaarte
kracht en de heersende hoogtewinden val
len deze radioaktieve stofdeeltjes over
een grote afstand weer snel terug op de
aarde. Men noemt dit in het algeneen "de
Fallout". Deze fallout vormt een direkt
gevaar voor alle leven in dat gebied. .

I
Buiten de hiervoor genoenrle verschijnselen
zijn de e!ektÀomagn~che veJr4clujn.6e!en
een extra gevaar. Het gaat hierbij an het
ontstaan van zeer hoge spanningen en stro
men in geleiders en elektrische systemen,
en au een sterke ionisatie van de atm::>s
feer , Door dit laatste zullen de radiol
telekarmunikatie en radarsystanen niet
&-eer funktioneren.

De VREDESW"EEK is weer net voorbij.
Ontwapening en de gevaren van kern...
'h-apens hebben weer even in de belang
stelling gestaan.
Misschien heeft u ook de spektakulaire
film "China syndrcne" gezien? Een ver
haal met een lugubere \..rerkelijkheid in
Harrisburg• Maar daar was niets ge
beurd•••. en de enige kernwapens die
'echt' op mensen zijn uitgeprobeerd,
zijn jaren geleden in Japan ontploft.

",..... ~

Toch kunnen 'h-e er niet aan voorbij
gaan. Zo noet de redaktie van DE PA
:r..ADIJH (het maandblad van de BB, de
Burger Bescherming) hebben gedacht.
In ieder geVal besteden zij in het

Isepta:nbermnmer aandacht aan de
bouw:tec.hn-iek en bucheJu:u..ng van nu
kleaire aanvalsmiddelen.

De gevolgen van luchtexplosies,
grondexplosies en explosies onder
aard- of zeeoppervlak worden naast
elkaar gezet. Bij de Rachtexp!o-6.i.e
zal in het algemeen de (naterielè)
schade het grootst zijn, als gevolg
van de grote luchtdrukverplaatsing
en hittestraling die hierbij optre
den. De radioaktieve stoffen (ban
splinters) zullen in de paddestoel
meegezogen worden. De 'paddestoel'
is een snel stijgende vuurbal die
de enorme hitte veroorzaakt, maar

zuidnederlandse energie krant
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e brochure kost f 2,-
en is verkrijgbaar bij
het PEK en stroorngroepen/
energiekomites.
Adressen zie achterpagina

beschreef al de nogelijkheid van het zo
genaam:le China-effekt. Hierbij zakt
de reaktorkern - als gevolg van het
ontbreken van koelwater - enige meters
de grom in. Dit 'inzakken I wordt door
het grondwater weer tot staan gebracht,
waarna zich vergelijkbare taferelen
met grond- en ondergrondse explosies
zullen voordoen.
Enfin, ook hier zal de BB machteloos zijn.

De w,JtmeidiJ1g van de M.mpen60.ede'l VOOI{

de gemeente Thoien - aan het 6lot van
het ~ike.e -komt een beetje vAeemd
OVeJt. Cl/ij wiU~n maal{ zeggen: ook ,in
VOEL, BORSSELE, VOVEWAARV en MOL 6taan
nu~.ee~e objekten waa!t.tegen geen be
6cheJlJn.Ó1g mogei..ij~ ,w, maalt. «nalt {edeJr.
wel voo!t. ge~aJr.6chuwd mag zijn :~
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lucht niet overal gelijkmatig verwarmt en
de afkoeling snachs ook van plaats tot
plaats verschillend kan zijn.
bijvoorbeeld een molen of een zeil levert
zo vermogen.
door verwarming van organies afval en ma
terialen is het mogelijk het zogenaamde
bio-gas te produseren. moerasgas ontstaat
door vergisting van van bijv. bladeren op

16 de bodem van een zuurstofarme sloot.
met gas kun je koken, verwarmen.

le- je ziet :
een veelzijdig ding, die zon.
zuinig zijn op haar is misschien eens niet
noodzakelijk : ze is eindeloos. ze straalt
toch wel. zuinig zijn op haar "produkten"
spreekt uiteraard vanzelf.
het is : zo~n zon•••••••••

wie kun je beter in het zonnetje zetten
dan de ZON zelf?
door haar licht en warmte, is het voor
ons mogelijk hier te (over)leven. mis
schien wel in alle ge-zon-dheid en••••••
wie kent het niet :
eens lekker in het zonnetje zitten en
denken en genieten en ernaar kijken; ai,
meteen ogen dicht.
zelfs balkonbloembakken van flets van
hoog doen het met haar hulp.
maar ze kent méér gemakken dan alleen
ven en sfeertjes :
een kollektor kan ons warm water geven.
met behulp van een zonnesel hebben we de
beschikking over stroom.
ze heeft zelfs "afgeleides"
wind ontstaat door luchtdrukverschillen,
die optreden doordat de zon overdag de



de "..u.eUW6t'e" Á.6teJU.x, v.naJr.in he.t
dO!l.pje de -6tJtijd aan moet' b-i.nden te
gen Caua!l., di.e het' (log-iuel plan
heeM opgevat am ook een "bniüu» 'Ut
p-i.dU6" -inz-ijn Jtijfl te hebben.
deze -6t/lA..p -i.-6 een ve!tzameLing b-i.jeen.
gezoc.hte pla.citju van a..e.le veenheen
veJt.6c.henert aibwn-ó, cUe geo!l.dénd z-ijn
en van een ande!l.e tek-6t voo!l.z-i.en.
pla.a.tjud-ieve!l.-i.j a.h.w.
de bOuJAJplaaá VOO!l. de ke!l.M -e.nt'l.aie
-i.-6 u,i.te!l.aa/Ld het dono]«. at6 à.n.t
woot'ld It-i.e!l.op bé.6(u-iten de do!l.p-6be
wone~ hun ugen p!a.at6 te gaan "be.
zdten~

Caua.-'t stanr ondentussen een voon
Uc.hUng-6kampanje. met' behuip van een
Iwo!l.z.{,tt.i.ng, een wet'en-6c.happeLij k 011

de!l.zoek en een befo6te van een ma.a.t
-6c.happeiijke d,{~kU6-6-ie moet het' volk
ove'rtu-i.gd en ve'tt!louwd !l.a.ken met de
ke!l.nene!l.g-i.e. om ha.a.-6t ac.hte!l. een en
andeJt. te zetten wo/{.dt aivMt een
vooJt.top-i.ge bo~ve!l.gun..u.ng a6gegeven.
de bevolk-i.ng en aJlbude~ komen -in
cosrand tegen cUt VQo!l.nemen: md
-6 uh.6 e..6 -. • • • • • • • • •
tegen-6tellinge.n uxinden. goed uäge-

krant

beel.d : meMen In hun dageUj k-6 e doen
en laten woJuien pasdoe» gekon6Jton
tee!l.d met' een -i.ngJtijpende be4~

-6-ing van bovena6. (vgl bezd:t."i.ng -i.rt
(JhiJ.e )• h.-i.e!l.na wosden " -i.MpJtaak" pM
-6edU!l.u guta.Jt.t om de pubUeke opi»
..u.e te bunvloeden. eventueel. woJuLt
het' lege!l. n-og -i.nguc.ha.kel.d. -in tegen
-6telling tot de andeJte A-6teJtixen uä
de teek-6, ~en de v!l.ouwen -i.n deze
hun !l.ec.h:t.en op en -6tJr.ijden gezameLijk
met' de mannen :tegen degemeeMc.hap I

peLijke vijand.
ai met ai -i.-6 deze uägavè een (!l.~

ti.u) hoogtepunt -i.n de *-!l.eek-6.
het cs ee» aanki..a.c.ht tegen de "non
male" gang van zaken b-i.j de toutand
kom-i.ng van een keJtno bj ekt.

deze Mte!/.-i.x -i.-6 veJl.kJUjgba.aJl. -i.n onde«
ande!le Urtk-6e boekhandeÛ en b.ij
pla.a.áeUjke -6t!l.oomg!l.oepen. .
maaJi. men z-i.j op haa!l. hoede :
e!l. -i-6 een uitgave van twée!l.-i.x en eert
(f,ommeJtJ.,-i.fle !ja, ja)} van 61 5,50.
Mte!/.-i.x en de kelLMent!l.a..te :
amu-6artt', leeJtzaam en een wiMt VOO!l.
de eneJtg-i.ebewe9-ing.. •



"BOUWSTENEN VOOR EEN PROVINCIAAL ENERGIEBESPARINGSPLAN
EN VOOR VE INRICHTING VAN NUTSVOORZIENINGEN ,7N BRABANT"

Deze kringlooppapier-nota kan ~rden

beschouwd als het verlengstuk van de
utreChtse nota (zie aldaar). De PPR
heeft een provincie-gerichte nota ge
maakt waarin de rol van de PNEM (in
het geval van Brabant) krities wordt
bekeken, en tegelijkertijd de "on
macht" van de provincie an daadwerke
lijk te kanen tot energiebesparing.
Primair wordt gepleit voor een pro
vinciaal plan wat opgezet dient te
worden door deskundigen èn vertegen
woo:tdi.gers van maatschaH.Jelijke orga
nisaties (vakbond, konsUlleIlten, ener
giekanites, geneenten).
Daarnaast zient de nutsvoorziening ge-

IN DEZE RUBRIEK WILLEN WE DE AANDACHT VESTIGEN OP
ALLERLEI (NIEUWE) PUBLIKATlES OP HET GEBIED VAN (KERN)
ENERGIE. DE MEESTE BOEKEN BETREKKEN WIJ VAN DE BIBLIO
THEEK VAN DE KATHOLIEKE HOGESCHOOL TILBURG. BELANG
STELLENDEN WORDEN VERZOCHT TE SCHIJVEN NAAR DE REDAKTIE,
DIE DAN EEN EN ANDER KAN REGELEN (UITLEEN).
WIJ HOUDEN ONS TEVENS AANBEVOLEN VOOR TOEZENDING VAN
ALLERLEI PUBLIKATlES, ZODAT WIJ ZE KUNNEN OPNEMEN.

UÁ.tg; PPR NooJLd 8JLa.bant,
----------------------- PO.6:tbu..6 10098, TUbUllg.

6 4,- (inkt. pokto) op
giJLo 1806729 van Penningm.
PPR N.8JLa.bant , TUbUllg
(-29 pag.) apJLU. ' 79

dercckratiseerd te worden, zCMeI naar
buiten als naar binnen (werkneters).
Tarieven (van degressief naar progres
sief), wanntekrachtkoppeling (stads
verwarming), voorlichting (opheffen
van Energie+Water , provincie als
energiebewuste konsUlleIlt (gebouwen
en verkeer) passeren de revue.
In de bijlagen een overzicht van
subsidiebeschikkingen voor energie
besparingen (isolatie, besparing in
industrie•• )

Met deze nota wil het UE.W een
bijdrage leveren aan de diskussie
over geneentelijk energiebeleid
(in Utrecht•••en uiteraard andere
plaatsen). Vanuit de visie dat
de geneente wel degelijk eigen
initiatieven kan nsnen door
enerzijds het ' goede voorbeeld'
te 'geven en anderzijds bevolking
en industrie beter voor te lichten.
Energiebesparing is npgelijk in
woningen (isolatie, bouwvoor
schriften),in niet-walingen (in
dustriele wmnt:e, total energy) en
in \«lOl1Wijke1'l (stadsverwanning).

"ENERGIEBESPAREN IN UTRECHT" ul..tg: U.tJLec.hU EneJtgie WeJtkveJtband,
p/a KaJtgadooJL, Oude GJtac.ht 36

U.tJLec.ht (030-310377)
(21 pag.) mei '79

Naast besparingen dient er ruimte
gemaakt te worden voor toepassing
van zonneénergie in (geneente)wo
ningen.
Een apart cndeJ:deel vonnt de struk
tuur van de elektriciteits- en gas
tarieven: het degressieve stelsel
dient argevo:mrl in een progres
sief systeEm, waarbij tevens de
winsten van de Energiebedrijven
besteed noeten worden aan energie
besparende maatregelen.

zuidnederlandse energie



"'mE EX:X:H:MICS OF K>RID~ SUPPLY"

Een engelse bibliografie over de
wereld-eneJ:9'ie situatie vanuit de
aanOOdzijde.

Globale indeling:
A. 1 AlgE!lleIle studies

2 Fnergiegrorostoffen
3 Energiepolitiek
4 Energiegebruik
5 Energiebesparing
6 Handel en ekon. ontwikkeling
7 Milieu-effekten

B. 1 Fnergievoorraden
2 Fossiele brandstoffen

Business Information
Press, Alan A:tmstrong
and Ass.
8, Queen Victoriastreet
Reading - R:; I, England
56 blz.

3 Kolen en cokes
4 Olie
5 Gas
6 Elektriciteit (inkl. kernenergie)
7 Alternatieve ene:r::qie (zon, wind,

water, geothennie)
8 Geografiese stUdies

nunmer: ~!p--!Q§g

"HET NEDE:RIANDS MRIX2AS"
POLI'l'IEI<E EN EKCl'DfiSCHE ASPFm'EN
VAN HET BELEID MEI' .BEl'REKKIl\G 'lOl'
WINNn«i EN AFZEI'

De orxIerdelen van deze bibliogra
fie bevatten eerst een algE!lleIle
inleiding' waarin een histories
overzicht wordt gegeven. Verder
geeft het een doorsnee van het
voorlichtingsmateriaal van de
(gas)p:roducenten. Het b:x>fdstuk

wordt afgesloten net 'n beleids
analyse van de overheid en de
rol van de oliemaatschappijen.
In b:x>fdstuk 2 worden alle kon
sek.wenties van opsporing en win
ning beschreven, zoals de grootte,
ligging en uitputtingstEltp) van
de gasvelden. Het <]1'OOtste b:x>fd
stuk handelt over de afzet en de
distributie, met een overzicht
van o:r::qanisatie, bestemning en
marktsituatie • Verder een he-

Sjoe:rd M.J. Koopnán" Amsterdam,
Instituut voor Wetenschap der
Politiek, Herengracht 528.
maart '79/ 47 pagina's.
Geannoteerde bibliografie.

schrijving van de diverse ver
bruikersgxoepen.: overheid, klein
en grootverbruikers met aan
sluitem een verhaal over export
en exportbeleid.
Het laatste b:x>fdstuk behandelt
vanuit 2 oogpunten (financieel
ekoInnies en politiek) de prij
zen, tarieven en de opbrengsten.

Zeer belangrijke bijdrage ~ de
omoorgrordelijkheid van bv. de
Gastmie te leren kennen. Van elke
cent aardgasprijsverhoging gaat
; cent naar Shell en Esso!!

nunmer: IQfl EO) 10733
------ I . - --- ..-

"BfRfHOLD 1200" doOIL Paul. Coe.c.k,

lItJaurice Hervê, inwoner van wezet,
een ingedcmneld stadje aan de
Maas in Belgie, stelt vast dat
het door een prive-bedrijf ge
leverde leidingwater bizonder
radioaktief is. De geigerteller
duidt een gehalte aan dat 300
maal hoger ligt dan met. wette
lijk toegestane maximJm. En
Maurioe is niet de eerste de
beste: tot zijn 43e werd hij

zuidnederlandse energie

LÛtg. El.6e.v-ieJL-Mante4U ~56 blz. , &te t2,90

als legerofficier belast met
'top secret' opdrachten die ver-
bam hielden met A(tanaire),
B(iologiese) en C(hemische)
oorlogvoering. Wat doet een
plichtsbewust bJrger, wat doet
de van een vervroegd PenSioen
genietend katmandant?
Hij belt de burgEmeester op en
doet zijn verhaal.... Dan begint
het gemani.pu1eer van de over
heaen pas goed.

krant



ZEEI.J.\ND:

LIMBURG:

BRABANI':

Xd~&}~~;&i'

Gdrcncn
Energie Kl:mite Zeeland,

Limburgs Energie Komite,
Milieucentrum Maastricht,
Wiin Haarmann,
Nivon Roemend, Jan PeezE

SSK Venlo, Eert Stoot,
\'but SCheper,
SSK RoertIDnd Lo., Oenis Jansen,

Brabantse Milieuféderatie,
Stroarrgroep Oss,
Strocmgroep Den Bosch,
Strc:x:m:Jroep Zundert,
Strocngroep Eindhoven,
Energie Kanite Breda,
Energie Kanite Roosendaal,
Werkgroep Kalkar Tilburg,
Mathieu v.d, Aarsen ,
PPR Brabant, Rob Diemel,
PSP Brabant, Lou Niesten,
Werkgroep Stop AtocJll>lannen Kerilpenland,

•••

BEU:;IE: VAKS (Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop), Consciencestraat 46,
2000 'Antwerpen, 09/3231393868

IAi.'DELIJK: Landelijk Energie Kanite, 2e Weteringsplantsoen 9, Amsterdam
Vereni<jing Milieu Defensie, iden 020-221366
LSSK, OUde Gracht 42, Ut~ht 030-314314
Aktie Strohalm, OUde Gracht 42, Utrecht 030-314314

DE ZE1<-KAANT HEEFT HARD GELD NODIG.
VOORAL "BETALENDE ABONNEES" WORDEN
NODE GEMIST •••••••••••••••••••••••
IN NOVEMBER GAAT DE PENNINGMEESTER
HET ABONNEE..,BESTAND DOORLICHTEN EN
"ZUIVEREN".
BETAAL NU VOORDAT HET TE LAAT IS !
GIRO-NUMMER EN ABONNEMENTSVOORWAAR
DEN VINDr UOP DE VOORPAGINA.
WIJ HOPEN DAT U MEEDOET, ANDERS
HAI,.EN WE HET EINDE VAN DE BREDE
MAATSCHAPPELIJKE DISKOSSSIE NIET.

zuidnederlandse energie krant
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