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AARDSClIOHEN

Het is altijd a l gez egd,de aarde i s in
beweging.
Aardschokken op 2e kerstdag, een
waarschuwing en bevestiging dat de
aarde in beweging Ls,
Mensen 1n Assen hadden al eerder eens
Bchokken waargenomen.
Stelsel van breukl11jnen op acht
kilometer diepte zouden van Assen via
de zoutkoepel van Anloo lopen.
En als er nou eens hoog radioaktief
afval 1n die koepel had gezeten?

..........
Normen voor de geschiktheid van
zoutkoepel opslag van e.e, afval moeten
worden bijgesteld (Nijpels) maar wie
s t el t er normen aan de beweging van de
aar de?

Eenmaa l in de twee
maanden za l de 7.e .
ni euwsbrief word en
ui t geg even met a l s
doel :
-he t elkaar op de

hoogte houden van
l andeli jke regio
na l e activi tei ten
t egen de verder e
t oepas s i ng en ont
wikkeling van ke rn
ener gie i n ons l and.

- el ka ar te steunen
i n het verze t têgen
de kernenergi e en
v66r een mi lieu
vr i eedeli jk ener gie
beleid •

--- -- - ------
Opgave bi j :
Susan Cl ever i nga
Krui sakkers 4
Annen t el :05922-2158.

U krijg t dan 6 keer
i n het jaar de ni euws
brief t hui s gestuurd .

I s di t het eerste nummer van de tweede jaargang.
De samens tellers van de Drentse Nia..JSbrief gaan doort l
Wij vinden dat we el kaa r op de hoogte moeten hoJden over
de ont wi kkelingen op het anti kernenergiegebied.
Ab U dat ook vindt en de niewsbtief een jaar 1III11t
ont vangen , stor t dab een bijdrage op onze giro 4929682
en U ont vangt 6x de nieuwsbrief thuis.
(de kostprijs van de nieu.sbtief is c .e , f 2,- lnc:l . por to )

kost en :
ee n vri jwill i ge bi j 
drage gaarne t e s t or 
ten op gironumme r
4929882 t .n .v.,A.A . P.
drenthe kruisokke rs 4
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Nederland doet niet mee

Leeuwarder courant 22/7 '86

Laatste woord is aan Bonn ~Q.. !~-'-'8b

Duitse deelstaatwil

reactor gestoken. JochiJnsen zei dat de
laatste, in opdracht van Noordrijn-West
Ialen, uitgevoerde technische onderzoe
ken hebben uitgewezen dat het onver
antwoordelijk zou zijn de laatste ver
gunningen af te· geven. Hij gelooft niet
dat de geconstateerde problemen uit de
weg kunnen worden geruimd.

Het laatste woord heeft nu de regering
in Bonn. De bondsregering kan het veto

.van de socialistische deelstaatregering
overstemmen, maar de kans dat dit ge
beurt wordt niet al te groot geacht, Ook
binnen de Westduitse regenl1~ is na de
kernramp van Tsjernobyl twijfel gere
ze" over de politieke haalhaarheld van
de snelle-kweekreactor in Kalkar.

BONN eOPD) - De regering van de grootste WestduItse deelstaat Noord
rijn-Westfalen weigert de laatse twee vergunningen af te geven voor de Inge
bruikname van de snelle-kweekreaeter In Kalkar. De reactor, die tot nu toe
ruim '2,5 miljard gulden bee(t gekost, zou bInnenkort In bedrijf worden gene
men.

De minister van economische zaken
van de deelstaat Jochlmsen, deelde gis
teren op een inderhaast bijeengeroepen
persconferentie mee, dat hij weigert de
laatste twee ver~unningen te verstrek
ken, omdat er biJ de bouw fouten zijn
gemaakt, verscheidene veiligliëi(lssyste
men niet deugen en de deelstaatregering
twijfels heeft over de beheersbaarheid
van het nucleaire proces. Hij voegde
daar in een adem aan toe, dat hij er niet
van uit gaat dat de snelle-kweekreactor
ooit in bedrljf zal \Vöfdën gêfiöffien-.-
West-DuitSÎand heeft het grootste deel
van de bouwkosten betaald, maar ook
Nedertand en Belgit! hebben honderden
miIjöêilèn In de OOÛW van de omstreden

aan I<alkar 2

De Nederlandse regering zal
'thans' niet meedoen aan de verde
re ontwikkelingen van een Europese
kweekreaktor. Op 26 september liet
Rudolf de Korte weten daar geen
heil in te zien. Het rapport waar
op zijn beslissing was gebaseerd.
is vandaag (29 oktober) nog niet
openbaar, en lijkt zeer interes
sant. Want blijkbaar komt dat on
derzoek, van het Zwitserse inge
nieursburo Motor Colombus. tot de
konklusie dat de kweekreaktor geen
toekomst heeft. althans dat Neder
land en de Nederlandse industrie
er niets aan hebben. En daar is De
Korte het. voorlopig, mee eens.
Bovendien meent hij dat 'de be
hoefte aan kweekreaktoren vanuit
(nationaal) energiepolitiek oog
punt naar huidig zicht beperkt
lijkt'. Hij bekent dat de herbe
zinning na Tsjernobyl van invloed
is op zijn beslissing.

~egin 1984 werd een overeenkomst
gesloten tussen West-Duitsland,
Frankrijk, Engeland, België en
Ita1i~ om samen verder te werken
aan de kweekreaktor. Van Aarden
ne durfde de deelname niet aan.
Hij verwachte veel tegenstand in
eigen land en wilde eerst de
nieuwe kerncentrales doordrukken
(dat blijkt met name uit het door
'de Wraak van Jonkheer de Brauw'
onteigende materiaal). Maar hij
regelde het zo dat Nederland be
trokken bleef en later nog toe
kon treden. Omdat zijn ambtenaren
het onderling oneens waren. liet
hij Motor Columbus een onderzoek
doen naar de zin van deelname.
Die internationale samenwerking
loopt overigens niet op rolletjes.
De financierin9 van het gezamen
lijke projekt (een grote kweek
reaktor die kommercieel moet wer
ken) is een groot probleem. De
elektriciteitsbedrijven zullen op
nieuw veel geld van de overheden
willen. De Fransen hebben net zo'n
20 miljard FF aan de Super-Phenix
uitgegeven. En de enorme kostenex
plosie van het Kalkarprojekt is
algemeen bekend.
West-Duitsland en Frankrijk strij
den bovendien om de eer de geza
menlijke kweekreaktor in het land
te mogen hebben. En beide vinden
ze de 1n hun land ontwikkelde va
riant de beste. (JH)

Overgenomen uit Splijtstop
geschreven door J. Hontelez
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Inspraak over kernafval in Drentse en

Groningse zoutkoepels op komst

Dit voorjaar zal de regering
voorlichting en inspraak organiseren
over de voorwaarden van opslag van
kernafval in de zoutkoepels.
In antwoord op een motie van Dick
Tommei (D'66) en R.Braams (VVD) uit de
tweede kamer, heef~de regering beloofd
dat de voorlichting "pluriform" zal
zijn, dus objektief, van alle kanten
belicht, met voor- en nadelen vermeld.
De Milieu Federatie Groningen en de
Milieuraad Drenthe hebben Nijpels
gevraagd hoe de inspraak in z'n werk
zal gaan en of er, in overeenstemming
met de motie Tommel/Braams, pluriforme
voorlichting aan vooraf zal gaan.
De minister antwoordde alleen, dat er
inspraak komt, over voorlichting geen
woord --.
Reden voor de AKB om de gang van zaken
nauwkeurig en zeer kritisch te volgen
en zich voor te bereiden op een even
tueel "antwoord".
9 Februari a.s, wordt er een bijeen
komst gehouden waarop groepen uit de
zoutkoepelgemeenten Gasselte, Onstwedde
en Pieterburen, samen met andere AKB
groepen, de milieufederatie Groningen
en de milieuraad Drenthe
(H. Damveld en J. Koops) zich zullen
beraden op wat er te doen staat.

Plaats: Mil.Fed. Groningen,
Emmasingel 15,
Groningen.

GAS OPSLAG

De NAM heeft concessies aangevraagd
voor proefboringen in onze zoutkoepels.
Aanvankelijk wilde men het gas
injekteren in de zoutlagen. Nu wordt er
gesproken van zoutwinning uit de
koepels ( en transport naar de wadden
zee) om er vervolgens een grote buffer
capaciteit aan gas in aan te brengen.
De NAM denkt zo gas te kunnen opslaan
voor een periode van 80 - 100 jaar.
Moeten we dit toejuichen -, als er gas
in de koepels zit, kan er geen kern
afval in!! Of zit er toch een lelijk
spelletje achter:
Hoog radioaktief afval zal gedurende
c.a. 100 jaar bovengronds worden op
geslagen - zo is besloten - waarna er
een definitieve opslagplaats voor
gevonden zal moeten worden .
Gas eruit ? Afval erin !
Wie dan leeft, (als ie wel leeft)
die dan wel zorgt !

Tijd: 20.00 uur.

Zeer DESKUNDIGE rapporten zijn verschenen over Tsjernobyl. En wat blijkt: De
oorzaak is: menselijke fouten.
'Hé', denk je dan als ONDESKUNDIGE, 'dat wist ik zonderdie DESKUNDIGE rapporten
gewoon met mijn gezonde verstand óók wel. Lieve DESKUNDIGEN, hoe willen jullie
in de toekomst menselijke fouten vermijden?'
Maar de arrogantie en de blindheid van DESKUNDIGEN plegen groot te zijn: zij
leuteren dus gewoon verder en zeggen, dat het allemaal is opgeklopt.



Aktie "Nooit meer Tsiernobyl"

BORSSLE DICHT
De voorbereidingen voor de landelijke
aktiedagen 24, 25 en 26 april bij
Borssele gaan nog steeds door.
(zie nieuwsbrief 6)
Er zijn taak gerichte groepen ingesteld
en folders over de aktie uitgebracht.
Deze zijn te bestellen bij het
landelijk secretariaat:
S W de Landastraat 73
6814 DB Arnhem.
Tel: Maandag, dinsdag en vrijdag van
14.00 - 17.00 uur 085-514957

----------0000000000----------

'The Economist, gezaQhebbend
Brits weekblad: ..Wij i1ie lange
tijd de kernenergie hebben ver
dedigd, moeten toegeven dat het
debat over kerncentrales nooit
weer op dezelfde wljze als t!oór
Tsjernobyl gevoerd kan wor·
den."

E; lil

Aktie;
Steun protest Z.O. Azie tegen
kenrcentrale bij Hong Kong.

Op 50 km. van de stad Hong Kong bij
Daya Bay zal een grote kerncentrale
worden gebouwd van 1800 megawatt.
Een groot aantal milieugroepen in Z.O.
Azie hebben een beroep gedaan op de
regering van China af te zien van hun
plannen. Zes miljoen mensen wonen op
slechts 50 km. afstand van de gekozen
lokatie.
Een evacuatie van de bevolking wordt
bij een ramp uitgesloten geacht.
Een petitie na Tsjernobyl leverde
1 miljoen handtekeningen op. Gevraagd
wordt steun te betuigen aan de akties
tegen de centrale door brieven te
sturen aan:
Linda Sidall / Fung Chiwood
c/o Friends of Earth
1424 Princes Building
Central, Hong Kong

of direkt een protest te richten aan de
chineese regering en partij:

Mr. Zhao Ziyang, premier
Beijing
CHINA

Mr. Deng Xiaoping, Vice Chairman
Beijing
CHINA

Kerucenüalc
op gas
In Mldland (Michigan) wordt
de grootste stilliggende kern
energiecentrale in de V.S.
omgebouwd tot een gasge
stookte elektriciteitscentrale.
Oorspronkelijk zou de cen
trale in 1975 in bedrl]f gaan.
De kosten werden bij de aan
vang van de bouw geraamd op
$276 miljoen. De centrale zou
stoom en elektriciteit leveren
aan de nabijgelegen fabriek
van Dow Chemica!. Na tech
nische problemen en vertra
ging werd de bouw in 1984ge
staakt bij een totaal aan kos
ten van $4,2 miljard. Hierop
verbrak Dow het contract met
de bouwer van de centrale,
Consumers Power.
Tussen Dow en Consumers is
nu overeenstemming bereikt
om de centrale om te bouwen
tot een met aardgas gestookte
eenheid. De extra kosten: $440
miljoen.

... _C2EtLE&Et2l& t @ia



Door MAURITS GROEN 

,.Thomas Alva Edison, die aan 
de wieg van de hele elektriciteits
P.roduktic heeft gestaan, zei altijd: 
wij moeten Jicht verkopen, geen 
kilowatt-uren'. Een kilowattuur 
heeft geen mens ooit gezien en 
dat is ook volmaaltt onbelangrijk. 
Waar bet bij de clektriciteitspro
duktie om gaat is: dicnstverlc· 
ning. Licht, warmte, kracht. Als 
dat je uitgangspunt is, ben je als 
stroomproducent niet alleen getn· 
teresseerd in de efficiency van je 
centrales maar ook in de efficien
cy van de apparaten die op jouw 
stroom draaien". 

En dat betekent dat je niet 
moet proberen zoveel mogelijk 
watts te vcrkopen maar er juist 
naar moet streven de consumen· 
tenvraag zo lclein mogelijk te hou· 
den. Dat lijkt vreemd en ook on
voordelig voor de stroomprodu
cent, maar dat is het niet. Inte
gendeel. Als directeur heb ik acht 
kerncentrales afbesteld en ben ik 
in plaats daarvan begonnen met 
een groot programma voor ener· 
giebesparing en alternatieve ener
gie. Dat heeft ons geen windeie
ren gelegd. Door nog geen S 0,5 
miljard uit te geven, hebben we 
investeringen ter grootte van ruim 
S 2 miljard kunnen uitsparen". 

Het kost weinig moeite om dr. 
David Frccman aan de praat te 
krijgen over zijn onconventionele 
aanpak als elektriciteitsproducent. 
Hij heeft meer weg van een be· 
schaafde actievoerder dan van de 
gezaghebbende 'captain of indus
try' die hij feitelijk is. Freeman is 
tegen de zestig en heeft zijn hele 
loopbaan gewerkt in de elektrici
teitssector. Hij is een man van de 
praktijlë. maar is ook thuis in we
tenschap en beleid. Hij was hoog
leraar aan de universiteit van 

Pittsburgh, maar ook directeur 
van bet Office of Science and 
Technology van bet Witte Huis 
en een van de ontwerpers van 
Carter's ambitieuze energieplan· 
,nen. 

Tennessee Valley 
Zijn grootste aantal dienstjaren 

beeft Freeman echter in de 
stroomproduktiesector. Momen
teel is hij directeur van de Lower 
Colorado Ri,ver Authoritr,, maar 
van 1977 tot 1984 was bij direc
teur van de ~tste clektriciteits
maatsctiappiJ in de Verenigde 
Staten, de Tennessec Valley Aut· 
bority (TV A). Deze TV A is bijna 
tweemaal zo groot als alle Neder• 
landsc elektriciteitsmaatschappij
en bij elkaar. Enig gezag kan hem 
dus niet ontzegd worden. Frccm
an sprak deze week OJ? de studie· 
dag ,.MUieuvriendelijke energie· 
voorziening; het economisch per· 
spectief", dat met steun van bet 
ministerie van VROM was geor
ganiseerd door het Centrum voor 
Energiebesparing. 

Frccman vindt de pas uitgelek· 
te plannen van de Samenwerken· 
de Elektriciteits Produktiebedrij· 
ven (SEP) om vóór 1996 drie gro
te kolencentrales te bouwen ,,dom 
en kortzichtig". Waarom? Freern
an: .,Dat is eigenlijk heel eenvou
dig. Waar bet in ons wereldje om 
gaat is dat je moet kunnen vol· 
doen aan de vraag naar elektrici· 
teit. Dat kan op twee manieren. 
De eerste is investeren in de bouw 
van nieuwe centrales. De tweede 
is investeren in besparingen die 
ervoor zorgen dat je die nieuwe 
centrales niet nodig hebt". 

.,Dat is mogelijk, omdat er -
overal - nog een enorm bespa· 
ringspotenticcl is. De efficiency 
van het eindgebruik van energie is 

Da•id Freemaa (foto NRC Haadelsblad/ LH Yan V elzen) 

momenteel niet hoJer dan I 0 tot 
IS procent. Dat btedt geweldige 
kansen. Da.t bewijst de praktijk. 
Toen ik TV A-directeur werd, had
den we een bouwprogramma van 
14.000 Megawatt aan kerncentra· 
les. (Het totale in Nederland op
gestelde vermogen bedraagt zo'n 
16.000 MW, mg). Ik heb meteen 
in het begin al de bouw van acht 
centrales laten stilleggen. Dat was 
geen eenvoudige beslissing. We 
zaten midden in een economische 
recessie, en om dan I 0.000 men· 
sen te moeten ontslaan ... Boven· 
dien is de kernenergie 'begonnen' 
in Tennessee". 

.,De Oak Ridge laboratorles 
zijn onze trots. Ook emotioneel 
lag bet dus zeer gevoelig. Toch 
kreeg ik vrij snel de publieke opi· 
nie op mijn hand, want ik kon 
met harde bewijzen aantonen dat 
die kerncentrales ons financieel 
de das om zouden doen. En dat 
de consumenten daarvoor zouden 
gaan opdraaien. We hebben het 
roer toen radicaal omgegooid. We 
zijn fors gaan investe.ren in ener
giebesparing en alternatieve ener
gie in plaats van in die centrales". 

De manier waarop dat gebeur· 
de, was eveneens tamelijk onge· 
bruikelijk. Freeman trok 300 
.,energiedoltters" aan die hij op 
huisbezoek stuurde. Die stelden 
dan de diagnose van wat er bij el
Ite individuele consument (buis· 
houden of bedrijf) hespoord res
pectievelijk altemntief aangepakt 
kon worden. Alles op energeti· 
scbe, maar tevens strikt financi· 
cel-economische basis. Vervolgens 
werd een ,,therapie" voorgesteld 
om de mogelijkheden van een la· 
ger stroomgebruik te benutten. 
Daarmee waren dan wel de nodi
ge dollars gemoeid, maar dat 
mocht de lclant niet afschrikken. 
TV A bood de eerste 2000 dollar 
renteloos te leen aan en een even
tuele verdere 3000 dollar tegen 
zeer lage rente. 

Freeman: .,Als elektriciteits
maatschappij hebben wij gemalc· 
keiijk toegang tot de kapitaal· 
markt. Dat geld leunoen we bet 
beste steleen in zulke leningen, 
want - nogmaals - daarmee 
voorkomen we dat we moeten in
vesteren in dure nieuwe centrales. 
Wc geven ook investeringspre
mies aan consumenten. Wie een 
energiezuinige koelkast of aircon· 
ditioner koopt, krijgt van ons zo'n 
SO dollar. Dat maaltt bet voor pro
ducenten ook aantrelclcelijlt om 
zulke apparaten te maken". 



Japanners
..De Japanners hebben dat goed

begrepen. Mitsubishi strijkt nu
onze premies op! Ondertussen
blijft het ook voor ons lucratief.
Wij hebbon bij TVA zeer sophis
ticated computerprogramma's
ontwikkeld om in alle gevallen
precies uit te rekenen of en in
hoeverre zo'n premie of lenings
aanbod ook voor ons rendabel is".
De consument betaalt de lening
terug via de elektriciteitsreke
ning. Net zoals bij een hypotheek
wordt het uitgesmeerd over een
groot aantal jaren...Net zoals je
nu als consument via je stroomre
kening meebetaalt aan de aflos
sing van de leningen die je
stroombedrijf heeft afgesloten om
een nieuwe centrale te kunnen
bouwen. Het grote verschil is al
leen. dat onze methode veel goed
koper is".

De energiedokters hebben in
middels een miljoen huishoudens
en bedrijven bezocht. Freeman
noemt nog een andere reden voor
zijn ..conservation"-voorkeur:
..Als je besluit om een centrale te
bouwen, zit je daar aan vast. Je
weet niet wat de rente zal doen.
wat de brandstofprijzen zijn als je
centrale na een aantal jaren klaar
is ën je weet niet hoe groot de
vraag op dat moment :iaI zijn.
Met andere woorden: of die cen
trale wel nodig is. Dat zijn riskan
te onzekerheden. zeker als bet om
een grote centrale gaat. Als je in
vesteert in ener8iebesparing, heb
je daar geen last van. Je kunt veel
flexibeler inspelen op de ontwik
kelingen. Bovendien zijn besparin
gen veelbedrijfszekerder".

RadikaUnski
..Een centrale kan uitvallen

(vooral als je hem het hardste no
dig hebt, op de koudste dag van
de winter), maar besparingen wer
ken altijd. Nee, als ik hoor dat
julIie drie nieuwe grote centrales
willen bouwen, dan vraag ik me af
of die àndere manier van investe
ren, in besparing, werkelijk seri
eus bekeken is. Ik kan het me
nauwelijks voorstellen. Ik begrijp
best dat je je als stroomproducent
moet losmaken van het traditione
le bouwdenken. Dat heb ik zelf
ook meegemaakt. Maar het is op
vallend dat de ideeën waardoor ik
)5 jaar geleden voor radikalinski
werd uitgemaakt, nu zijn overge
nomen door mijn meest conserva
tieve collega's. Die hebben ge
woon de Wet van de Markt begre
pen. Energiebesparing is geldbe
sparing".

NRC 8-11-'86
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Sinds twee jaar bestaat er een grens
overschrijdende anti atoombeweging
Deutsch - Niederlandische "konferenz
gegen atomanlagen in der EUREGIO und in
Munsterland".
Deze richt zich tegen het gehele atoom
park in de streek Amelo, Lingen, Gronau
en -Ahaus. Zij komen om de c,a, zes
weken bijeen en geven o.a.t
een informatiebuliletin uit: De Euko.
Euko is een belangrijk diskussie en
informatieblad voor het hele grens
gebied een ieder staat vrij er in te
publiceren.
Abonnement f 10,- tot f 20,- per post
sturen aan:
AKU (arbeitskreis umwelt) GRONAU
tlo siedlerweg 7
4432 Gronau, Duitsland.

----------0000000000----------

Het bulletin Lokaal Energie Beleid
gratis

Bestemd voor plaatselijke en regionaal
aktieve vrijwilligers en andere
geinteresserden in een mens- en milieu
vriendelijk (lokaal) energiebeleid.

adres: Centrum v. Energiebesparing
Oude Delft 180
2611 HH Delft.

----------0000000000----------

Windmolens in de stad.
Een brochure uitgegeven door de
werkgroep "Windenergie Oostelijk haven
gebied" waarin een plan wordt uitge
werkt tot de bouw van een windmolen aan
het IJ in het oostelijk havengebied van
Amsterdam. (12 pag.)
Te bestellen:
f 6,- (incl porto) overmaken op giro
5646973 t m,v. A.P.M. Heijdra
o.v,v, "brochure windmolens in de stad"

----------0000000000----------

Uraniumwinning voor Nederland.
Artikel van Jaap Jelle Feenstra in het
januarinummer van het blad van
Natuur en Milieu, Donkerstraat 17
3511 KB Utrecht, 030-331328.

----------0000000000----------



vervolg PUBLIKATlES

Energiebeleid na Tsjernobyl

Veilig en betaalbaar en zonder
kerncentrales.
Uitgave: Wergroep Energie Diskussie.

Damrak 28/30
1012 WAmsterdam
020-270328

----------0000000000----------

SAGE. 4 jaar geleden ontstaan uit

een groep landbouwvoorlichters en

energiedeskundigen. stelt zich ten

doel het gebruik van oneindigende

energiebronnen te bevorderen. Met

deze achtergrond lag het voor de

hand om in eerste instantie te

denken aan de agrarische sector.

In goed overleg is in 1982 de eerste windmolen ge

plaatst bij een veehouder in het dorpje Westerwijt

werd. Via een handige constructie kon een deel van de

investering worden gedekt met de WIR-premie. Het

resterende deel (f 60.000) werd gefinancierd middels

een honderdtal borgen bij de Triodosbank. SAGE is erg

tevreden over de resultaten met de molen. Hij draait

inmiddeld 4 jaar rendabel.

Momenteel doet SAGE weinig meer aan windenergie in de

agrarische sector. De boeren vinden dat eerst de

problemen met de superheffing en de mestoverschotten

moeten zijn opgelost voordat gefnvesteerd kan worden

in duurzame energie.

Wel is SAGE actief in de woningbouw. Een architect uit

hun midden heeft een aantal passieve-zonne-energie

woningen gebouwd in de nieuwbouwwijk Beyum. Een ander

project is het plaatsen van een windmolen bij een

groepje van 28 woningen in de wijk Uigersmaborg in

Groningen. De besprekingen hierover met de woningbouw

vereniging. de gemeente Groningen en het gemeentelijk

energiebedrijf zijn in een ver gevorderd stadium. Voor

de financiering van dit project is SAOB in onderhande

ling met een bank. De bedoeling is dat de bank. die in

aanmerking komt voor WIR-premie, de molen koopt en

vervolgens leased aan de stichting.

SAGE: STICHTING ALTERNATIEVE

GRONINGER ENERGIE

"Achter de meter"

Bij dit project zullen 28 woningen worden geclusterd

tot 1 hoofdafnemer met 1 hoofdmeter. Op deze manier

staat de molen "achter de meter". Het grote voordeel

hiervan is dat men pas stroom aan het net levert op
het moment dat er meer stroom wordt geproduceerd dan

de bewoners samen gebruiken. 011 het gebruik van de

bewoners zoveel mogelijk af te stemmen op de produktie

van de molen. heeft iedere woning een flikkerlampje

dat aangeeft wanneer men gebruik maskt van de goedkope

windenergie.

Wellicht is deze constructie ook een reêle mogelijk

heid voor een aantal coöperatieve verenigingen in deze

barre tijd van ca. 5.5 cent terugleververgoeding.

Ronaid Folders
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Maandag 9 Februari.
Milieu Federatie Groningen, 20.00 uur.

Bijeenkomst AKB groepen. Op deze avond
zal Herman Damveld ons vertellen wat er
ons te wachten staat m.b.t, het zout-
koepelonderzoek en zullen we ons
beraden over tegen aktiviteiten.
Ook zullen de plannen van de NAM m.b.t,
gasopslag aan de orde komen.
Iedere geinteresseerde is welkom.
Inl. W. Wijnants - ROA 05924-2134

---------0000000000----------

28 en 29 april

Nationale zonneenergie conferentie.
" VAST EN ZEKER "

org: Stichting Energie Anders en
Energie Centrum Nederland.

plaats: De Leeuwenhorst,
Noordwijkerhout

tijd: 10.00 uur.
kosten: f 75,- (een dag)

f 150,- (inc!. eten)
f 225,- (incl. eten en slapen)

inl. St. Energie Anders
postbus 56, 3150 AB
Hoek v , Holland.

01747 - 5241 (hr. Niermeijer)

----------00000000000----------

13 juni zaterdag na Pinksteren

Grote grensoverschrijdende demonstratie
in GRONAU (duitsland) tegen de
uitbreiding van de uraniumverrijkings
fabriek (VAA) te Gronau. In het voor
jaar zal met de bouw worden begonnen.
De demonstratie is grensoverschrijdend.
omdat Almelo, de Urenco ook gaat uit
breiden. Het wordt een demonstratie
gericht tegen het hele atoompark in de
zgn. EUREGIO, het gebied waar de
complete K.E. cyclus bij een staat in
Ahaus, Lingen, Gronau en Almelo.

Aanvang demonstratie 15.00
Cafe Concordia, Eperstrasse 13
(omgeving station)
tel 02562-4468
om 13.00 uur is er een bezichtiging van
de VAA fabriek, onder deSkundige
leiding, verzamelpunt bij de poort.

inl. Werner Neumann (ook voor slaappI.)
Viktoriastr. 4 D-4432 GRONAU
Tel: 05262-6935.

Tweehonderd
storingen in
Wesfduilse
I(enl(ellfrilies
Van onze correspondent

BONN - Vorig jaar heb
ben zich bij de 22 kern.
centrales in West-Duitsland
meer dan 200 storingen voor
gedaan, die in een aantal ge
vallen leidde tot het onmid
dellijk stilleggen van de re
actors. Bij deze incidenten
kwam geen radioactiviteit
vrij.

Van de 239 geregistreerde
mankementen, waarbij twee
in 1984, werden er zestig
ontdekt tijdens onderboude
werkzaamheden. De overige
traden aan het licht terwijl
de centrales in bedrijf waren.

In 22 gevallen schakelde het
veiligheidssysteem de reac
tors onmiddellijk automa
tisch uit en 20 maal werden
centrales op een lager pitje
gezet. De overige manke
menten hadden geen invloed
op de activiteit van de
centrales.

Kernopslag in Ahaus lijkt ( e..
definitief van de baan J2.-11.'3

BONN (GPD) - De tussenopsla~ voor
uitgewerkte kernbrandstofstaven In het
Weslduif.seAhaus lijkt van de haan. Gis
teren besloot het VerwaltungsgeriC'ht In
Münster dal de bouw van de tussensop
Ing,die 30miljoen 7.011 kosten, moet wor
den stopgezet. Volgens de rechters
brengt een dergelijike opslag in een in
dustriegebied vkkJ~iL<!~..Ji!alihaus te
g!Ytegevare.q met zich mee. -



U In Delgië opnieuw
,;;olelc in kerncentrale

BRUSSE... (GrIJ) - Voor de tweede"8 I maal in vijl dagen i:i in een van de
ti drie kerncentrales bij het Belgische

Tih:\tIge, ten zuiden van Luik, een lek
ontstaan. Volgens de directie van de
centrale liepen daarbij noch het per
soneel, noch de omwonenden 'noe
menswaardig gevaar'.

Door het lek als gevolg van een defee- i
te pakking in de afvalwater-kringloop i
stroomde zeshonderd liter radio-actief
water in de overigens al sinds afgelopen
zondag stilr,elegde centrale. Op dat mo
ment was 111 de betrokken ruimte nie
mand aanwezig. De centrale was zondag
stilgelegd nadat ook toen een lek was
geconstateerd. Er kwam toen nauwe
lijks enige radio-activiteit vrij, aldus de
directie. De centrale zou morgen weer
worden opgestart, maar daarvan zal nu
geen sprake kunnen zijn. De afgelopen
vier maanden zijn in diverse van de ze
ven Belgische kerncentrales lekken ge
constateerd.

België ontmanteltLe.
nucleaire f~~~ickJ;it

BRUSSEL (GPO) - De nucleaire op
werkingsfabriek in het Belgische Dessel
zal definitief worden ontmanteld, Daar
voor is een bedrag van zo'n {6ll0 miljoen
nodig. Daarvan wordt de helft betaald
door België, de rest moet worden opge
bracht door de twaalf Europese landen
die in de fabriek deelnemen, waaronder
Nederland. Hiertoe heeft het Belgische
kabinet gisteren besloten. In de opwer
kingsfabriek Eurochemie ln Dessel, in
de Belgische Kempen, werd nucleaire
afval weer geschikt gemaakt voor ge
bruik ln de nucleaire Industrie. De fa
briek ligt al sinds 1974 stil. De proble
men rond Eurochemic zijn ontstaan. na
dat West-Duitsland en Zwitserland zlch
uit het project hadden teruggetrokken,
De Duitsers betaalden het grootste deel
van de exploitatielasten.

Bijna tien miljoen nodig voor ',_ .~;.I
afwikkeling van 'Tsjernohyr' . - I

DEN HAAG (ANP) - De aan ons Iand
aan de ramp van Tsjernobyl toe te
schrijven "afwikkelingskosten" bedra
Eten een totaal bedrag van bijna tien mil
joen gulden. Minister-president Lubbers
heeft dat fisteravond meegedeeld na af-'
loop van het wekelijks kabinetsberaad.'
Tot die afwikkelingskosten behoren de
extra ambtelijke apparaatskosten, in het
bijzonder de overuren voor de aktiecen
tra op Landbouw en bij Volksgezoild-:
heid. _.~qo 'J..S'-I O~'t9b", .

Zwitserse kerncentrale
door fout buiten gebruik
BENZAU ~ De oudste kerncentra
le van Zwitserland is in verband
met een technisch mankement in
het koelsysteem tijdelijk buiten
'bedrijf gesteld. De storing werd
het afgelopen weekeinde ontdekt
tijdens gewone onderhoudswerk
zaamheden.

Acht gewonden bij
ongeluk kernrentrule

SUHRY - UiJ een ongeluk in
een kerncentrale in de Ameri
kaanse slaat Virginia zijn gister
middag acht mensen gewond ge
raakt toen een waterpijp brak en
er een hoeveelheid stoom en heet
water vrjjkwam, Vijf werknemer!'!
in de centrale liepen ernstige
brandwonden op. Er is volgens de
autoriteiten geen radioactiviteit
vrijgekomen.

-

Frankrijk stuurt L.~
h do ° r/:r,,--/o

oog-ra ioactier '('Bb
kernafval terug

DEN HAAG (ANP) ° In 1992 begint
Frankrük met het terugzenden naar
ons landvan kemsplijtingsafval. Tot
nu toe wordt het hoog-radioactief af
val, afkomstig van de kerncentrales
in Dodewaard en Borssele, voor op
werkingen opslag naar het buiten-
land overgebracht:

Minister Nijpels (Milieubeheer) heeft
datgisteravond meegedeeld in de Twee
de Kamer tijdens een debat over de deel
neming door de staat in het aandelenka
pitaal van de Centrale Organisatie Voor
Radioactlef Afval (COVRA). Deze orga
nisatie zal zich in de naaste toekomst oe
zig houden met het (doen) ophalen, op
slaan en bewerken van het laag- en mid
del-radioaktief afval en onderzoek ver
richten naar de mogelijkheden vandefi
nitieve verwijdering.

Minister Nijpels zei tijdens dat debat
.ook, dat het nog wel 50 of 75 jaar zal
duren voordat er een beslissing wordt
genomenover het opbergen van kernaf
val in eventueel zoutkoepels, terwijl het
nog wel 150 jaar kan duren voor ~et
daad.werkelijK zover zou kunnen zijn.
Het is nu bovendien volstrekt prema
tuur om er vanuit te gaan dat het 111zout
koepels wordt opgeslagen. Volgens het
PvdA-Kamerlid zou het niet onmogelijk
zijn, dat al.binnen enkele tientallen ja
ren tot permanente opslag van kernaf
val wordt overgegaan.

Onfwerpbesch ikking:
Urenco mag uitbreiden
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Urenco Neder
land mag waarschijnlijk haar
uraniumverrijkingscomplex in
Almelo uitbreiden. Dat blijkt uit
de ontwerpbeschikklng van de
ministers van Economische Za
ken en Volkshuisvesl.ing, Itllirnte
lijke Ordening en Milieubeheer,
en rle staatssecret.arissen van Sn
ciale Zaken en Werkgelegenheid
en Welzijn, Volksgezondheid en
'Cultuur, die door VnOM bekend
is gemaakt,

Tenen de aanvraag voor uit
hreiding van het complex werden
ruim 200 bezwaren ingediend, on
der andere van polilieke partijen.
Deze bezwaren zijn ongegl nnd
verklaard omdat dat niet direct
belanghebbenden zijn. aldus het
ministerie. Ook bezwaren als zou
er met het complex in Almeln een
ongeluk als in 'l'sjernohyl kunnen
gebeuren zijn ongegrond ver
lelaard. De opschort illg van de
houw van nieuwe kerncentrales is
volgans VnOM niet van toepus
sing op verrijkingsadivileilen,



VereIiiging Milieudefensie wijst ti, n. a. v .
het ongeluk in de kerncentrale in
Tsjernobyl, op het volgende:

1Ll:(e·.-·r·nener< (1f1ewetJl~ '. .... ..... ~.JII. " 1 .

"--'

Art.47 1. Ieder, die weet of
redelijkerwijs moet vermoeden, dat
gevaar voor de openbare gezondheid
te duchten is ten gevolge van
ioniserende stralen, is verplicht
daarvan terstond aangifte te doen bij
de burgemeester van de gemeente,
waar hij zich bevindt.

2. De burgemeester geeft van de
gedane aangifte onverwijld kennis aan
Onze Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid of aan een door deze
aangewezen instelling of persoon.
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