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oe snelle l(weel<reactor blijft 
voor beroering zorgen . oe 
Tweede Kamer gaat zich er 
nog eens over buigen. zullen r4~~~i;~~~~~~ 
zij er nu ooi< van overtuigd 11 
zijn dat de rel<ening te hoog 
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De Maasvlaktecentrale zal wor
den omgebouwd voor het stoken 
van steenkool. Hiertoe was ja
ren geleden in principe al be
sloten. Wij vinden het jammer 
dat het alsnog gedaan wordt. 
Liever hadden we gezien dat de 
betrokken bedrijven ingescha
keld waren voor het fabriceren 
van alternatieve energiebron
nen. 
Een kolencentrale produceert 
vl~egas in overvloed. Een aan
tal jaren geleden wist men er 
geen raad mee. Vanuit de Alner
centrale werden honderdduizen
den tonnen naar Belgiê getrans
porteerd en gedumpt in kleiwin
ningsputten ten zuiden van Ant
werpen. Vliegas bevat zware me
talen en andere troep. Zware 
metalen worden door zure re
gens, ook al veroorzaakt door 
kolencentrales, opgelost en 
kunnen zo in grond- en drinkwa
ter worden opgenomen. Tegen
woordig schijnt men weer handel 

kolofon 
"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al
licht. Deze zet zich in voor een democra
tisch, mens- en milieuvriendelijk energiebe
leid. Geen "kernenergie of kolen" dus, maar 
doelmatiger gebruik van energie en zoveel 
mogelijk aanwending van alternatieven als 
zon en wind. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op 
de energieproducenten. Aan regionale ont
wikkelingen wordt in ruime mate aandacht 
besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen 
door de redaktie bekort worden. Onderte
kende artikelen geven niet noodzakelijk de 
mening van de redaktie weer. 
Overname van tekst met bronvermelding is 
toegestaan. Voor overname van illustraties 
dient men kontakt op te nemen met de re
daktie. 

Redaktie: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim 
Kersten, Joost van der Aalst, Joost Andrik, 
Jan Baltussen, Dirk S~oop. 
Vormgeving: Wil Hendriks, Hans Wetzer. 
Illustraties: Tik-Tak-Tekeningen, Cees Cha
muleau. 
Zetwerk: Zetcentrum Oe Vonder, 
Eindhoven 
Druk: Stichting Kringloopdrukkerij 
"de Werkwinkel", Tilburg. 

Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Til
burg. 
Oe redaktie is telefonisch te bereiken o.nder 
de nummers 040-463299 en 013-351535. 

Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door stor
ting van f 7,50 (steunabonnement: f 15,-; 
voor instellingan: f 25,-) op gironummer 
4208201 van penningmeester Allicht te Til
burg. 
Óplage: 750. 
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Daarbij willen we ons nadrukke
lijk richten op de buurt, op 
scholen en vormingsinstellingen. 
Met alleen papieren informatie 
over energie bereik je niet veel 
Je moet 't kunnen laten zien. 
Tegelijkertijd willen we de ge
meente overtuigen van het nut 
van een windmolenverordening, 
zoals in Tilburg. Dat zal de 
bouwaanvraag voor anderen veel 
gemakkelijker maken. In dat ka
der willen we via de politiek 
ook ijveren voor een gemeente
lijk energiebeleid met duurzame 
energiebronnen. 
~e hopen dat onze groep wordt 
uitgebreid met meer mensen, bij~ 
voorbeeld werklozen die overdag 
voorlichting willen geven aan 
scholieren en aan mensen die 
zelf met windenergie aan de 
slag willen." 

doorgaan, -Beperken jullie je tot 
molen, of gaat er in jullie 
vrije tijd nog meer debeuren 
met duurzame energiebronnen. 

"De eerstkomende twintig jaar 
hebben we nog genoeg te doen. 
We willen de molen straks kombi· 
neren met een zonne~energie-
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te zien in vliegas. Men wil het 
gebruiken voor wegenbouw en 
bouwstenen. En dan te bedenken 
dat vliegas radioaktief is. De 
meetapparatuur van Eurochemie 
sloeg soms alarm door de uit
stoot van een in de buurt 
staande kólencentrale. 
Een treurige zaak, die ombouw. 
Wat zich achter de schermen 
heeft afgespeeld, zullen we wel 
weer achteraf aan de weet ko
men. De beurzen van enkelen 
zijn dan gespekt. Jan Modaal is 
tegen die tijd Hans Schraal ge
worden. U ziet: veel vertrouwen 
hebben wij niet in overheid en 
ondernemers. We vinden het 
zelfs een obscene gedachte dat 
wèl te hebben. 
In ons BELICHT geven we een 
uiteenzetting over de manier, 
waarop volgens ons dergelijke 
projekten op een demokratische 
manier kunnen worden aangepakt. 
Het artikel is geênt op de Til
burgse situatie, maar kan model 
staan voor een grcter verband. 

installatie voor de verwarming 
van onze werkkeet. 
Daarna willen we een biogasinstal
latie ontwerpen en toepassen voor 
gaswinning. Hopelijk laat de ge
meente ons daarbij met rust. 
Maar eerst moeten we bewijzen 
dat deze omstreden bouwvergun
ning niet voor niets is. 
Om de overheid te laten zien 
wat ze zo lang geblokkaard heeft." 

hulp bij problemen 

De lotgevallen van windenergie
groep Nederwetten vormen helaas 
geen uitzondering. De Organisa
tie voor Duurzame Energie (ODE) 
heeft een kaartenbak vol met 
schrijnende gevallen. 
Windmolenbouwers met soortelijke 
problemen kunnen de hulp inroeper. 
van de "windenergie-ombudsman", 
Ru,ud de Bruyn, die een bemidde
lingsrol speelt tu~sen de bouw
aanvrager(s) en de gemeentelijke 
overheid. 
Ruud de Bruyn, Stichting Energie 
Anders, Stationsweg 91, Hoek van 
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Touwtrekkerij rond vergunnihg 

l ' NOG GEEN MOLEN IN' 
NUENEN ... 

Wim Kersten 

Viér fanatieke windmolenbouwers uit Nederwetten {gemeente Nuenen) 
kunnen eindelijk hun ideaal gaan verwezenlijken. In juni 1983 
kregen ze de gemeentelijke vergunning voor het plaatsen van een 
windmolen. Twee jaar is er gevochten voor die toestemming. 
De ambtelijke molens blijken tergend langzaam te draaien. In elk 
geval heeft de geestdrift van "windwerkgroep Nuenen" er niet 
onder geleden. "De eerstkomende twintig jaar hebben we nog genoeg 
te doen", aldus Jos Nix, een van de molenbouwers. 

Jos Nix - werkzaam als kok in 
een eindhavens ziekenhuis -
verhaalt over de achtergronden 
vaf,l de windwerkgroep. 

'Als groep bij het VJV Nuenen 
{Vormingswerk Jong Volwassenen) 
hebden we sinds '76 allerlei 
maatschappelijke vraagstukken 
behandeld en besproken. In '80 
werd onze groep van twaalf per
sonen behoorlijk uitgedund, en 
met vier mensen kozen we toen 
duidelijk voor het energievraag
stuk. Uit gesprekken en opmer
kingen van collega's op het 
werk (alle vier hebben een vol
ledige werkkring - WK} bleek 
dat de akties bij Dodewaard en 
elders weinig waardering onder
vonden bij de bevolking." 

bewuste keuze 
'Op basis van die negatieve re
acties besloten we onze energie 
te steken in een alternatief 

energieprojekt, om de mensen te 
laten zien dat duurzame energie 
mogelijk is, rendabel is en voor 
iedereen toegankelijk is. Een 
timmerman of loodgieter kan aan 
zijn eigen energievoorziening 
werken, als hij wil. 
Wij als groep, zijn duidelijk 
tegenstander van kernenergie, 
maar we willen liever een daad 
stellen op het gebied van klein
schalige energievoorziening." 

Jullie hebben gekozen voor wind
energie, omdat dat het gemakke
lijkste leek in vergelijking 
met andere alternatieve energie
vormen. Denken jullie daar nu 
nog zo over ? 

"Ja, toendertijd dachten we dat 
dat het gemakkelijkste was. Maar 
inmiddels weten we wel beter. 
Het eerste probleem was het ver
garen van kennis en informatie 
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over windenergie. Voor we met 't 
bouwen begonnen hebben we een 
jaar lang rondgekeken en tech
nische kennis verzameld. 
Het grootste probleem blijkt 
echter de vergunning voor het 
opzetten en laten draaien van 
een molen, hier in Nederwetten. 
Dat heeft ons twee jaar werk 
gekost. In de tussentijd hebben 
we niet stilgezeten. Alle onder
delen als mast, wieken, genera
tor en elektrische installatie 
zijn vrijwel klaar. 
In september kunnen we de molen 
kompleet installeren en uit
testen." 



Bet verbaal van de vergunning 
vor.mt een boek op zich . 
In 1981 wordt de windmolen-zaak 
aangekaart bij de wethouder, die 
er wel oren naar had. Uij raadde 
hen aan een tijdelijke experi
menteervergunning aan te vragen. 
De bouwaanvraag, met tekeningen, 
ging op 15 oktober 1981 naar de 
gemeente. Twee maanden later 
kwamen de reakties. De Welstand
commissie ging accoord, en het 
College van Burgemeester en Wet
houders was in principe bereid 
een tijdelijke vergunning af te 
geven. Naar de aanvrage was ook 
doorgespeeld naar de Technische 
Dienst kring Son, die in de re
gio Nuenen toezicht houdt op 
alle bouwprojekten. 
Net hulp van een werktuigbouw
)rundig ingenieur maakt de wind
werkgroep intussen berekeningen 
in verband met sterkte van de 
molen en veiligheid. Die infor
matie werd ook naar de Tech
nische Dienst verstuurd. 
Bind maart 1982 kreeg men via 
de gemeente te horen dat de TD 
nog meer gegevens verlangde. 
~ ontstond er een impasse. 
Br werd~n berekeningen verlangd, 
die de groep niet kon leveren 
omdat er geen geschikte meet
apparatuur en meetgegevens 
waren . Bovendien ontstond de 
indruk, bij de molengroep, 
dat de hele bouwaanvrage uit 
zou draaien op een spelletje 
muggenzifterij, omdat de TD 
eigenlijk geen raad zou· weten 
met het verschijnsel windmolen. 
Datzelfde gold ook voor de ge
meente . 
Na veel vijven en zessen besloot 
de molengroep een gedetailleerd 
verhaal te (laten) maken met 
betrekking tot alle onderdelen 
van fundering, mast en tuigage, 
waarin elk boutje 
vermeld 
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was er - na gemeente
raadsverkiezingen - een nieuwe 
wethouder op .het toneel versche
nen, een weerkundige . Deze des
kundige beloofde tijdens een 
informeel gesprek vaart te zet
ten achter de bouwaanvrage, mits 
de berek.eningen deugdelijk 
zouden zijn . De konstruktie
berekeningen waren inmiddels 
zo ingewikkeld en moeilijk ge
worden, dat de gemeenteambtena
ren eerlijk toegaven er niets 
meer van te snappen . 
Tenslotte kreeg de groep het 
verzoek schriftelijk aan te ge
ven wat bun doelstellingen en 
beweegredenen waren. 
In april 1983 werd duidelijk 
dat er vergunning zou worden ver
leend op basis van artikel 19 
van de Bouwverordening. Daartoe 
zou het bestemmingsplan gewij
zigd moeten worden . Xbtale 
kosten fl. 1600,-, te betalen 
door de aanvragers. Uiteraard 
bad de groep daar niet op gere
kend. Nogmaals overleg met de 
gemeente, een routinekarweitje 
wat weer enkele snipperdagen 
zou kosten. Uiteindelijk werd 
een goedkopere oplossing gevon
den: een "tijdelijke bouwver
gunning" volgens arti.kel 17 van 
de Bouwverordening. Na bet.aling 
van fl. 441,- kwam op 15 juni 
de langverwachte brief ••••••••• 

Jos Nix: 
zijn blij dat die vergunning 

=.u1ut::.1.i jk binnen is , ofschoon 

windmolen Nuenen en Jos 
Nix aug. 1983. 
foto Wim Kersten 

die 441 gulden weer een rib uit 
ons lijf betekent. 
We mogen nu vijf jaar experimen
teel gaan werken. Dat betekent 
dat de mast voor vi j f ja.ar mag 
staan, en dat we straks met onze 
eerste molen gaan experimenteren 
Bet is goed mogelijk dat we de 
molen veranderen en verbeteren, 
daarvoor hoeft de vergunning 
niet gewijzigd te worden . 
Na vijf ja.ar kan de gemeetlte be
palen dat de mast moet verdwi j 
nen, of dat de hele zaak mag 
blijven staan en draai..u. In 
het algemeen 'verwatert' zo'n 
vergUnning, en dat zou betekenen 
dat we daarna door mogen gaan . " 

Wat gaan jullj.e met de molen 
doen, als ie straks draait . 

"In eerste instantie proberen 
we de opgewekte stroan in accu ' s 
op te slaan en te benutten voor 
verlichting en voor onze test-
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apparatuur. Tevens zal de molen 
dienen als demonstratieobjekt 
voor Nederwetten en omgeving. 

vervolg op blz. 2 
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%~!!troetelkindje koesteren. 
LauhL~jk deelt dit optimisme, 

Super-Phénix-projekt, 
het Kalkar-gezelschap 

~~~~~~~~~~iji~~~~~ié~~~if~~~~~~~~~~~~.-~~~luu~u.u~,~s ook deelneemt. 

"kwestie Kalkar" in 
september en oktober zal het verschijnsel 

in de belangstelling staan tijdens een hoorzitting in Den 
en een manifestatie in Nijmegen. Tevens worden de gemeente-

van Nederland gevraagd een standpunt in te nemen tégen 
(verdere) nederlandse deelname aan het Kalkar-projekt. Wordt 

een koel hamerstuk in de Tweede Kamer, in het najaar, of 
rom onderwerp van nieuwe emoties buiten het Binnenhof? 

natie te mobiliseren tegen 
Kalkar-projekt. "Kalkar" 

het beginpunt van een 
~~llta~sale anti-kernenergiestrijd 

weerga, althans in ons 

kritici, waar onder ee:n grote 
duitse en amerikaanse we

, wijzen nadrukke
lijk op de ongekende gevolgen 

explosie in de Kalkar-reak-

- onmiddellijk 1400 doden 
-op langere termijn 2,7 mil-

joen doden als gevolg van 
radioactieve straling 

- evacuazie van een gebied van 
6.20 km 

- onbewoonbaar gebied ter 
te van twee maal Nederland. 

Kalkar mag niet opgestart worqen 
vanwege de enorme risiko's, al
dus de kritische wetenschappers. 
Dan blijft nog de vraag of 
Kalkar 
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Imme~s, van~~~dte~~;~~:~~:~~~~~~ÎI~f!~~ilii'~~~~~~~î.~ii~~~~~~fiit. K k 
kosten-raming ( 500 miljoen l. DM) er n r 
is niets meer over: zelfs de re-lll!!~~~~!rf!!!l~!~j~~f~~!rl!;:~~·~~f~~~ll~~~-:~: !,r:'*_~:~l;~~~~~ gering in Bonn noemt nu een be- · 
dtag van 10 miljard DM. Juist de 
w.estduitse regering-komt elk risiko's ~ 
jaar met hetzelfde probleem te de Snelle Kweker merkt hij De processen kosten veel tijd, 
zitten: hoe financieren we de dat het allemaal wel meevalt. energie en geld. In 1975 werd 
enorme tekorten, waar kunnen we ieder geval ziet van Aardenne een westduitse/nederlandse Kal,-
nog een paar miljard weghalen? enkele reden om terug 'te karproces- groep opgericht, met 
De elektriciteitsmaatschappijen ~~L~u~~·· Bovendien zou vroegtij- als doel het verzamelen van geld 
lijken inmiddels Qok aan het terugtrekking leiden tot (voor de proceskosten) en het ver 
twijfelen en houden de knip op forse schadeclaim van duitse garen van wetenschappetijke argu-
de beurs. Dè twee buitenlandse jde. En dat zou nog duurder menten en informatie ten behoeve 
partners, België en Nederland, van de bewijsvoering tijdens de 
hebben in het verleden een pla- e notitie en de zwakke argu- processen. 
fond gesteld de financiële van de Minister zullen Met het vergaarde geld wordt de · 
bi drage _aan Tweede Kamer voldoende amerikaansekernfysicus Dr Webb 

~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~ ingehuurd, die een omvangrijke 

Nederland besloot in 1967 tot 
deel?ame aan Kalkar, vanwege de 
nuttige bruikbaarheid v~n het 
schaarse uranium en vanwege de 
interessante orders voor de ne
derlandse industrie. Beide argu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
menten hebben 16 jaar later hun 
kracht verloren. Dat onderkent 
ook de Minister van Economische 
Zaken, Van Aardenne, in een "No
titie over Kalkar aan de Tweede 
Kamer" (mei 1983). Maar, zo 
stelt de minister, we kunnen ons 
niet terugtrekken uit het pro-
jekt. · 
overigens geeft hij keurig aan 
dat van nede rlandse zijde al 
ruim 1 miljard gulden is bijge
dragen, via de overheid ·en de 
industrie. De minister raadt het 
parlèment af om zich terug te 
trekken, vanwege de volkenrech 
lijke konsekwenties. We mogen 
niet weglopen, want anders wordt 
West-Duitsland, 
handel 

landbouwer van be-

reactor . 

en gedegen risiko-analyse op
stelt. Çit rapport wordt mede
inzet van een aantal processen 
bij duitse rechtbanken, als tegen 
hanger van de vaak willekeurige 

n flodderig opgestelde rapporten 
an oxficiêle instanties. 
et grote pro-Kalkar-front in 
itsland is mede onder invloed 

an de processen en de tegen-ar
enten aan het twijfelen gesla-



e duitse Bondsdag stelt in 1978 
een onderzoekscommissie in, om d 
argumenten vóór en tégen op .een 
rijtje te krijgen. Blijkbaar 

oudt men ook daar al rekening 
et de mogelijkheid dat er "uber 

haupt" tegen-argumenten bestaan. 

Als gevolg van de processen zijn 
een aantal eisen en vergunningen 
voor de reactor aangescherpt en 
verzwaard. Dat leidt tot vertra
ging in de bouw en tot onzeker
heid bij het Kweekgezelschap. 
Tevens , zo stellen de reactor
bouwers, zijn de kosten oorede
delijk omhooggeschoten. 

gaan op de perspe 
snelle kweekrectoren, de veilig- J~Jem~eE~1:eJ~aèlen 

eidsaspecten en de juridische 
specten. Voorstanders en tegen

standers zullen elkaar afwissel- tl~;ol~e:k:en 
en. Onder de pleitbezorgers 
treffen we de namen aan van 
rof. S. Amelinckx. (werkzaam bij 

het Studiecentrum voor Kernener
gie in Mol) en Ir van Daatselaar .. ...:T<>'l"'"' 

(Kernfysische Dienst) . Tegen
standers worden vertegenwoordigd 
oor onaer andere het Landelijk tl~;tJ~oc~Jrc~t~n 
nergie Komité en Stichting Na

tuur en Milieu. Een westduitse 
elegatie (mèt v66r- en tegen-

~~~~~u~·~~~·~•.u · Boer Maas, 
zelf, is de meest 

Kalkar 2 oktober 1982 - Wim K~~~'~;~~~~.i~~~~~~~~ii~~~~ Het rotsvaste ver rouwen in de • ~~~~~~~,~~•ue 

gevierde eregast. 
manifes tatie wordt omlijSt 

informatiestands en muziek, 
duurt van 13.00 tot 18.00 nieuwe technologie van Kalkar 

heeft de afgelopen jaren forse 
deuken opgelopen. Het. is te ho
pen dat Kalkar niet doorgaat. 
Niet vanwege de onbetaalbaarheid 
maar vanwege een verbod door een 
duitse rechter. 

hoorzitting 
de Leden van de Tweede Kamer 

helemaal op de hoogte te 
·~~<>nn<>n van het verschijnsel 

om hen vertrouwd te ma
diverse voor- en tegen

l~r~un~~n1:en, is een Boorzitting 
in het gebouw van 

TWeede Kamer. Op 14 september 
9.30 - 23.00 uur, zal een 

rij sprekérs in-

standers) 
ale aspec t kompleet. 

k het kosten-aspect wordt naa r 
voren gehaald: de uit de pan ge
r ezen bouwkosten zijn eigenl_ijk 
niet meer betaalbaar in een tijd 
van bezuinigingen. Als het geJd, 

• 's Avonds afsluiting met 
benefiet-concert in "0 4~ ". 

wat nu verdwijnt in de bodem- ~~~~ 
loze Kalkar-put, zou zijn D€!St:eE!ot~~~~~~~~ 
aan energiebesparing, zou het 

sitieve effect veel en veel 
roter zijn. Bovendien zouden de ~~~~»~ 

effecten dan nu al merkbaar z 

~
emeentersden 

et Landelijk Energie Komite 
taat op het punt een brief te 
erzende~ naar alle nederlandse 

meer achtergrond-informatie 
lhroz~dt verwezen naar de volgende 

Kalkar, de grote misrekening 
(Verslag van Kalkar-proces
groep, f 5,- (i ncl. por1:o) 
gironr . 77992, t.n.v. penn.m. 
Kalkarproces, Amsterdam 

Argumenten genoeg (verslag van 
kongres "Kernenergie on1:man
teld, 8 en 9 oktober 1982) 
Te bestellen bij: Landelijk 
Energie Komite, Tweede Wetering· 
plantsoen ga, Amsterdam. 

GIRONUMMER KALKAR-PROCESGROEP 
77992 

penningm. Kalkarproces, 
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10 jaar energiebeweging 

MANIFESTATIE TILBURG 
In oktober bestaat de Werkgroep Kalkar Tilburg 10 jaar. Zoiets mag 
niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom organiseert de Werkgroep samen 
met Energieburo de Knijpkat op 4, 6, 7 en 8 oktober een energiema
nifestatiè. Rond die zelfde tijd komt in de Tweede Kamer het voor
stel van Van Aardenne aan de orde om de steun aan het SNR 300 pro
jekt (Kalkar) voort te zetten.Reden om uitbunQig feest te vieren 
is er dus niet. Toch staat er heel wat op het programma : 

Frans Knevel 

--8-----

Dinsdag 4 oktober is er een fo
rumdiskussie gepland over 1 jaar 
stadsve·rwarming in Tilburg. o.a. 
over de besluitvormingsprocedure 
t.a.v. de bewoners, de individu
ele meetsystemen en het tarie
venstelsel. Ook zal er een ver
gelijking worden gemaakt met 
andere steden met een stadsver
warmingsnet. 

programma 
Donderdagsavonds is er om 7 uur 
een optreden van WAMMUS en WERK
TUIG met "Tante Til's energie
show"-(zie hiernaast). Dit optre
den vindt plaats op de Heuvel. 
Later op de avond houdt de Werk
groep Kalkar een bijeenkomst met 
de giroblauwbetalers en andere 
geinteresseerden over de moge
lijkheden om nu eindelijk eens 
een standpunt van de gemeente
raad af te dwingen over de toe
passing van kernenergie. 
Op vrijdagavond draait de Film
liga in een ekstra voorstelling 
om half 11 de film "Krieg und 
Frieden", een dokumentaire, die 
is samengesteld uit archiefbeel
den van t.v. en films en eigen 
nieuw materiaal. De film toont 
een aaneenschakeling van aller
lei (dreigende) oorlogs- en vre
dessituaties en laat daarmee te
vens zien wat een dankbaar on
derwerp oorlog is voor een film. 
's Zaterdags wordt er een heel 
dagprogramma afgewerkt. Het be
gint om 10 uur met een energie
markt. Daar zullen allerlei mo
gelijkheden te zien zijn op het 
gebied van energiebesparing, zo
als dubbele ramen, vloer-, muur
en dakisolatie, pompautomaten en 
termostaatkranen. 
Ook op het gebied van duurzame 
energie zal er van alles te zien 
zijn: windmolens, zonnekollekto
ren, zonnecellen, biogasinstal-

latie, enz. Deze markt duurt tot 
ongeveer 6 uur. 
Om 1 uur begint het Spel Zonder 
Atomen, een variant op het wel
bekende Spel Zonder Grenzen. De 
volgende onderdelen komen hierin 
aan bod: 'de reaktor lekt', 'de 
atoomsplitsing', de waterfiet
sen', 'geen atoomafval in zee', 
'het is geen werk • , 'hier brandt 
de lamp' en • Knoops op pad' • Ook 
is er de bekende rode draad en 
krijgt ieder team een joker. 
Om 7 uur krijgen de liefhebbers 
een energiezuinige (en dGs vege
tariese) maaltijd gepresenteerd, 
waarná om 8 uur het afsluitende 
feest begint met levende muziek. 



Voor meer info:rmatie, een goede 
tip of medewerking kun je bellen 
naar Energieburo de Knijpkat, 
Stationsstraat 15, Tilburq, tel. 
013 - 351535, toestel 49 . 

inlichtingen 
Dit zal als het weer meezit oOk 
bui ten worden gehouden. Om 1 uur 
's nachts zal de manifestatie 
worden afgesloten. 

Tante Til's energieshow 

Wammus en Werktuig - foto Fer Sanders 

Quizen en showprogramma's, ge
presenteerd door Neerlands fa
vorieten trekken volle zalen en 
houden de mensen aan de buis 
gekluisterd. Nieuw in deze we
reld is Tante Til. Met het klein 
orkest ~e Restantjes en haar 
charmante assistent Rdberto 
trekt zij de kanende maanden door 
het land. Op een ontspannende 
manier, "leuker dan de B.M.D. 
probeert zij het nut van kern
energie aan te tonen". 
In het programma wordt een on
afhankelijke deskundige stevig 
aan de tand gevoeld. Tante Til 
beproeft de kennis van het pu
bliek over energie op een zelfs 
voor jhr~ De Brauw onnavolgbare 

wijze. Het orkest en Roberto 
zorgen voor een flinke dosis 
.!DIUSement. Ma~r als het publiek 
weer tevreden naar huis wil gaan 
krijgt de show een verrassende 
wending. 
Deze produktie is tot stand ge
kanen uit een samenwerking van 
theatergroep Wammus en muziek
groep Werktuig uit Eindhoven. 
Voor het speelvlak is een vloer
oppervlakte van 6 x 4 meter 
nodig. De show kan binnen en 
buiten opgevoerd worden. Om de 
kosten te dekken wordt een richt
prijs van 1300,- exclusief reis
kosten en B.T.W. aangehouden. 
Wie belangstelling heeft ne~mt 
kontakt op met : WAMMUS a 

Biesterweg 2 
Eindhoven 

•••••••••••••••••• 040 - 112708 

Diaserie 
De Werkgroep Kalkar Tilburg 
heeft in samenwerking met de 
Stichting HAM (Hulp bij Audio
visuele Media) een derde diase
rie gemaakt. Na "Waar halen we 
onze energ·i~ vandaan?" en 
"Atoomenergie? Nee bedankt" is 
nu een drieluik voltooid m~t 
als derde serie "Eindeloze 
energie". 

De serie geeft een beeld van 
hoe het er met de zogenaamde 
alternatieve energiebronnen 
voorstaat. Na een algemene in
leiding over "de zon" volgt .er 
een opsomming van wat er met 
deze zon en met wind en water 
gedaan kan worden. Steeds wordt 
een (teoretisch) verhaal toe
gelicht met praktische voor
beelden en wordt iets over de 
haalbaarheid gezegd. Tot slot 
worden de mogelijkheden van 
aardwarmte en biogas bekeken. 
De serie besluit met een plei
dooi voo-r de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen en 
voor méér zeggenschap over 
"onze" energievoorziening. 

Bijzonderheden:ove~ de diaserie: 

-25 minuten. 
-142 dia's in kleur. 
-kassettebandje met ingesproken 
~ekst, geluidseffekten en piep
tonen voor diawisseling. 

- f 50,- huur per vertoning. 
-een tekstboekje van de serie 
is verkrijgbaar. 

-eventueel kan voor begelei-
ding gezorgd worden . 

-besteladres: 
Werkgroep Kalkar Tilburg. 
p/a Stationsstraat 15, Tilburg. 
013-351535. 
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Frankrijk gaat over op 
DE ELEKTRISCHE STOEL 
Wie zijn vakantie in Frankrijk doorbrengt in de buurt van een 
der rivieren, kan het overkomen dat hij of zij op een qrote, door 
een hekwerk omgeven, vlakte stuit die grenst aan de rivier . Al 
verder fietsend of rijdend ontdek je al ~auw de betonnen cylin
ders van koeltorens en de glanzende koepels van reactorgebouwen. 
Zo overkwam het de schrijver van dit artikel, fietsend langs de 
Loire. De praal van vijftiende en zestiende eeuwse kastelen 
werd onderbroken door het streven naar grootschaligheid van de 
EDF, Electricité de France: zeven opwekkingseenheden op een ter
rein van 150 hectare. 

Roe staat het e.igenlijk met de 
kernenergieproduct.ie in Frank
rijk? We kunnen de ontwikkeling 
daarvan in vier periodes onder
scheiden. 
1956-1972: Klassieke reactoren 

(uranium, grafiet of zwaar 
water, co2 of water) ; 

1967-1977: bouwprogramma van de 
eerste drukwater-reactoren 
(verrijkt uranium, water) in 
Chooz, Tihange (beiden in sa
menwerking met Belgié), Fes
senhèi.m. 

ATLM/ffOIIE 

10 

1977- •••• : bouwprogramma van 
drukwater-reactoren (na de 
oliecrisis van oktober '73): 
33 eenheden met een vermo<Jen 
van 900 MegaWatt, waarvan 1 
te Fessenheim aan de Rijn, 
10 aan de Loire, 12 aan de 
RhOne, 6 aan het Kanaal, 4 aan 
de Garronne-Gironde. 
Daarnaast nog eens 18 eenheden 
met een vermogen van 1300 MW, 
waarvan 2 aan de RhOne, 2 aan 
de Loire, 4 aan het Kanaal, 
3 aan de Garonne-G.ironde, 3 
aan de Moezel, 2 aan de Atlan
tische Oceaan~ 1 aan de Seine 
en 1 aan de Maas. Tevens nog 
plannen voor centrales aan een 

meer in Bretagne, aan de Loire, 
de V i enne en de Maas. 

19 7 3- •••• : Kweekreactoren-bouw. 
De ''Phénix" (250 MW, voor mi
litaire doeleinden) in Mar
coule, en de "Super-Phénix" 
(1200 MW, in 1984 gereed) in 
Creys-Malville, beiden aan de 
RhOne. 

De socialisten hebben wel gezegd 
dat het kernenergieprogramma in 
heroverweging zou worden ge.no
men, maar - voorzover mij bekend
zijn de doel.stellingen niet ver
anderd. In 1985 moet Frankrijk 
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Jaarconsuzapt1e van e1ektr1c:tteit in m:!1ja.rden Xi1offat:t-uur 

1975 J980 1985 1985(1) 198~(2) 
kernenerg:te 
ingeVoerde 
brandst:Qffen 
binnenlandse 
produkt:t~ 

waterkraclit 
alternatieve 
energ1e 

5 53 200 61 .. , 2l ·~ 

33 

33 
60 

0· 

100 

30 
60 

0 

32 

33 
60 

0 

kolen} 
10 ~ olie 7l 1. 

gas 
10% 

19 "· 7% 

or. 
325 lDO~ 

(11 bet aandeel van deze energiebronnen bij de elektri
citéitsprodukt:te. 

131 243 1001. 

r21 het aandeel Yan deze energiebronnen in het totale 
energiell'flrbru:tk 

voor 60\ door kernenérgie in de 
elektriciteitsbehoefte kwmen 
voo~ien. Wat dat voor de perio
de 198Q-1985 betekent, v~lt at 
te lezen uit de tabel. · 
Volgen_.a deze cijfers, afkanst,i~ 
van de Service d'InfoJ:mation van 
de BDF,. zal de kérnenergtepro
duktie in . 1985 opgelopen zijn 
tot het veertigvoudiqe van 1970. 
Het vexmogen, dat zo • n produktie 
kan leveren, moet daartoe in •as 
40.000 MegaWatt bedragen. Tussen 
1985 en 1990 zullen er per jau 
gemiddeld viel: reactoren worden 
bijgebouwd, met een totaal ver
mogen van 5000 MegaWatt. 

nationale 

tot uo2 , vergassing tot UF6 te 
Malvesi en Pierrelatte, verrij
king door middel van diffusie 
te Tricastin~ fabricage van 
brandstofelementen, opwerking 
en a~lvemrkinq te Marcoule 
en La Haque,. en tensiotte ·ver
qlazing en opdag van hoogradio
actief afval. 
Daarl;>ij is een belangengemeen
schap Qntsta~ met ttaliê, Span
je ~ ~lgil ten aanzien van het 
uraniQJD-diffusie-procede, net 
zoals Engeland, ·Nederland en 
West-Dui'tsland zijn gaan samen
~erken dn het .uranium-centrifu-
qe-proc_ede te Almelo. · 

echter alleen onder inslag van 
.snelle neutrone.nJ vandaar de 
benaming "snelle kweekreactor" . 

planning en export •••• 
Frankrijk, dat sindS de Tweede 
Wereldoorlog centrale richtplan
nen voor de economie kent, heeft 
~teraard een Staatsbedrijf voor 
Kernenergie. Dat is de "Canpag
nie Gênê~ale des ~tiêres Nucl6-
'aires• ~ COGBMA. Deze COGEMA past 
een zo qrOQt mogelijke uniforme
r~nq toe van de produktieproces
sen. De opwekkingseenheden van 

·900 en 1300 MW worden in serie 
gebouwd. Dit geeft een grote 
'kostenbesparing en vereenvoudigt 
de exploieatie en de veiligheida
controle. De uraniumtechnologie 
ifOrdt naar di verse l~den geex
porteerd, waaronder Zuid-Afrika, 
Israel, India, Pakistan en Irak. 
~k de plutoniumtechnologie 
brengt veel deviezen op, doordat 
met het buitenland vcord~lige 
kontr~ten worden afgesloten ter 
benutting van de (nog) aanwezige 
overcapaciteit van de opwerkings· 
fabriek ,in La Hague. Gesteld 
wordt, dat het volume ingeqlaasd 
hoogradioactief afval in ~et 
jaar 2000 ongeveer 4000 m ·zal 
bedragen. Dit afval zal op grote 
diepte worden opgeslagen. Alleen 
weet Frankrijk nog niet waar •••• 

andere omstandigheden. .. 
Het is duidelijk dat de be~aren 
die tegen kernenergie in Neder
land bestaan, niet in dezelfde 
~aQg van toepassing zijn in 
Frank·rijk. Frankrijk moet vee·l 
l:ri:andstoffen itnporteren, .het 
energieprobleem is van een andere 

onafhanke/Qkheid •••• 
waar is dat allemaal goed voor? 
Laten we de officille voorlich
ting verder volgen. Daarui~ 
blijkt de wens naar "nationale 
onafhankelijkheid" op energt~ 
qebied de boventoon te voeren. 

Hetprobleem van de uitputting 
van de uranium-voorraden in 
Frankrijk (nu nog 2\ van de we
reldvoorraad) heeft geleid tot 
de keuze voor de kweekreactor, 
die - zoals bekend - opgestart· 
kan worden met bet schaarse 
uranium 235 als brandstof., maar 
die tegelijkertijd het. onsplijt- orde en grootte dan in Nederland 
bare Uranium 

238 
voor een gedeel- en het kan grootschaliger en 

De invou van 300 miljard ttWUur 
aan brandstoffen vormt in 1980 
een financille be1asting (onge
veer f 500,- per fransmen pEtt' 
~aar) en een econanisch rUico, 
waar ·Frankrijk een "nationale 
en&rgiebron" VOQr in de plaats 
wi1 stellen. Verder gelooft men 
C!at de kostprijs van a.toomstroall 
slechts 60\ bedraagt van de kost
en van stroom· .uit olie og gas. 
Ook . moet bedacht worden dat de 
kernenergie, met alle toelever
en~ industrieln, werk verleent 
aan ongeveer 150.000 Fransen~ 
~ ~langrijk gegeven is het 
feit, dat Frankrijk al zeer 
vroeg haar voorr~ad uranium ia 
gaan exploiteren en dat men 
aaarom 'vertrouwd is geraakt met 
alle achakela van de nucleaire 
industrie: winning, concentrati.e 

te omzet in Plutonium, dat wêl efficiênter worden 
splijtbaar is .• 



De centrale planning maakt een 
betere controle op de veiligheid 
mogelijk dan bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er weinig 
verzet is vanuit de bevolking, 
behalve op een aantal geïsoleerd• 
gelegen plaatsen als Plogoff en 
Civaux. Niettemin is het franse 
afvalprobleem onopgelost, en de 
export van kern-technologie 
doet vrezen dat de nadelige ef
fecten van kernenergie zich el
ders op de wereld zullen doen 
gevoelen. Daar behoort ook de 
verspreiding van kernwapens bij, 
zowel binnen de "force de frappe" 
als - straks - in de Derde We
reld. Maar daar zitten de Franse! 
niet over in. 
De omstandigheden in Frankrijk 
verwijzen duidelijker dan in 
Nederland in de richting van 
grootschalige toepassing van 
kernenergie. De politieke keuze 
voor kernenergie is in 1974 ge
maakt, terwijl de eerste stapper. 
in de richting ván de franse 
atoombewapening in 1954 werden 
gezet. 
De kernenergie-keuze houdt in, 
dat vrijwel alle investeringen 
van de EDF voortaan moeten worder 
aangewend voor het kernenergie
programma. Deze keuze weerspie
gelt zich dan ook in de verwach
ting voor de kansen van duurzame 
energiebronnen (uitgezonderd wa
terkracht): slechts 1% in 1985. 
Hoeveel opgewarmd water zal e~ 
nog door Rijn, Loire, Rhöne, enz. 
moeten stromen, voordat men in 
Parijs terugkomt van deze gevaar
lijke en grootschalige technolo
gie? 
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Het groots opgezette energieplan 
("energie als de locomotief voor 
het economisch herstel") blijkt 
sinds korte tijd een aar~tal min
der leuke neven-effecten op te 
roepen. De Fransen hebben niet 
één, maar wel vier energieplan
nen tegelijk opgesteld: voor 
kernenergie, voor gas, voor olie 
en voor steenkool. 
Het gevolg is dat deze plannen, 
omdat ze niet op elkaar zijn 
afgestemd, een beetje teveel van 
het goede gaar~ betekenen. 

verzuipen ••••••• 
Frankrijk dreigt te verzuipen 
in haar energie. Met Sovjet-' 
Unie, Algerije en Nederland 
werden peperdure gas-contracten 
afgesloten voor de levering van 
een jaarlijkse hoeveelheid gas 
tot in 1990. Met oliestaten en 
oliemaatschappijen werden soort
geliike contracten afgesloten. 
Om de vakbonden te vriend te 
houden besloot de regering in 
1981 de franse kolenproduktie 
op te voeren van 18 tot 30 mil
joen tot per jaar. 
En de produktie van kerncentra
les-aan-de-lopende-band veroor
zaakt binnen korte tijd een gi
gantisch overschot aan elektri
citeit. 
Voor de socialisten was "energie
besparing" een duidelijk parade
paardje voordat zij de macht 

overnamen in 1981. Dat paardje 
wordt nu heimelijk op stal ge
zet. Juist het streven naar 
energiebesparing zou wel eens d 
duurste ingreep kunnen betekene 
in het moderne Frankrijk. 
Bij een zuiniger energieverbrui 
~orden de bestaande contracten 
en afspraken niet nagekomen, 
met alle gevolgen vandien. 
Het begint er naar uit te zien 
dat "energieverspilling" de 
voorkeur krijgt, al was het al
leen maar om het dalende energi 
verbruik van de Fransen weer op 
te krikken. 
Om de te verwachten overschatte 
aan elektriciteit weg te werken, 
bezint men zich op grootschalig 
exportplannen van atoomstroom 
naar de omliggende landen. 
De Fransen krijgen hun stroom 
niet op, als gevolg van de 
waar~zinnige kernenergieprojekte 
in het hele land. 
In dit licht gezien, bestaat er 
grote kans dat EDF in het buite 
land met atoomstroom gaat vente 
Stroom tegen aantrekkelijke la
ge prijzen ("afbraakprijzen") 
waarvoor een nederlandse rege
ring zeker niet ongevoelig zal 
zijn. Met een stroomkontrakt 
worden twee problemen opgelost: 
Frankrijk kan haar stroom kwijt, 
en de nederlandse industrie kan 
weer ademhalen. 
Het wordt hoog tijd om de neder 
landse anti-kernenergiestrijd 
exporteren naar het douoe (of 
lo~che) Frankrijk. 



Wim Kersten 
Ondanks de economische krisis, 
maakt .§én sector in onze samen
leving gouden tijden mee. 
De papierindustrie en de uitge
verijen kunnen het werk amper 
aan. 
De Brede Maatschappelijke Dis
kussie heeft een groot aantal 
vaderlanders geprikkeld om hun 
"energieverhaal" op pap;i.er te 
zetten en te openbaren. 

·Het meest recente resultaat is 
een economie-boek, geschreven 
door Th. van de Klundert (lid 
van Stuurgroep BMD) en H.Peer 
(lid wetenschappelijke staf van 
de Stuurgroep BMD). Beiden zijn 
als econoom werkzaam aan de 
Katholieke Hogeschool Tilburg. 

Dat laatste is duidelijk te 
merken. Ondanks de aantekening 
van de uitgever op de achter
flap "Genoemde aspecten (prijs
vorming, allocatie van energie
dragers, economische groei, 
stagflatie) worden op een voor 
een breed publiek toegankelijke 
manier behandeld" zal het boek 
voor niet-ingewijden onbegrijpe
lijk zijn. Het is bestemd voor 
(aanstaande) economen, met het 
bekende vakjargon en abracadabra. 
Voor de leek zijn slechts twee 
hoofdstukken leesbaar: Het Ener
giesysteem (2) en "Energiebeleid 
ten aanzien van primaire energie
dragers" (9). 

Ook ingewijden zullen enigszins 
teleurgesteld worden. Het boek 
handelt over olie, gas en ura
nium. De economische perspec
tieven voor duurzame energie
bronnen komen niet aan de orde. 
In het zakenregister ontbreken de 
de begrippen windenergie, zonne
energie, enz. Die worden terloops 
behandeld, als waren het rand
verschijnselen. 
Niettemin komen wel de milieu
aspekten van het energieverbruik 
aan bod, zij het wel laat, in 
het laatste hoofdstuk "Afronding 
en samenvatting" 
Het boek laat zich omschrijven 
als de beschrijving van het 
verleden (energiekrises en hun 
gevolgen voor de economie) en 
de huidige -nederlandse- situ~ 

atie. Voor een toekomstperspec
tief biedt het weinig aankno
pingspunten. 
Dat er een economisch probleem 
ontstaat als de olie duurder 
wordt, wisten we al lang. 

_. ....................... ad~ssen .......................... ~ 

Brabant 

EK Bergen op Zoom, Postbus 248, 
4600 AE Bergen op Zoom, 01640-37664 
SSK Roosendaal, Spoorstraat 130, 
4702 VN Roosendaal, 01650-58331. 

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, 01652-6685 

Zevenberg!le Energie Groep, Men;n 19, 
4781 NM Zevenbergen, 01880-24295 

EK Breda, Reseaastraat 18, ; 
4818 GR Breda, 078-140064 

S.S.K. Zundert,.Berkenlaan 218, 
4881 XG Zundert 
André v.d. Velden, Lijsterhof 23, 
4921 VR Made, 01828-2485 

Energieburo de Knijpkat, Stationsstr. 15, 
5038 EB Tilburg, 013-351535 

· Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouweplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013-357058 

Stookkostengroep Tilburg-Noord, Corelllstr. 10 
5049 EM Tilburg, 013-5549381550706 

Wereldwinkel Goirle, Molenstraat Sb, 
5051 LD Goirle, 013-345897 

· Energiekómmisèie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01812-4248 

Kernenergie Allicht Niet, .Grotestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04183-72254 

SSK Den Bosch; Postbus 1404, 
5200 BL 's-Hertogenbosch, 073-138308 

·SSK Oss, Hooghulsstraat 23~ . 
5341 CD Oss, 04120-25873147214 

SSK Schl)ndel, Kap. SchrOcleratraat 1; 
5482. KA· Schijndel, 04104-74758 · 
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4809 
SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5811 Eti Eindhoven, 040-453299 

. Energleburo, Grote Berg 39, 
5811 KH Eindhoven, 040-455190. 

Energiegroep Nuenen, t:tefell~gse Erven 73, 
5872 TB Nuenen, 040-833544 

·Wim de Boer, J. Hendrikxstraat 22, 
5864 XJ ·Best, 04998-73125 

Marlet de Swart, Hogezijdeweg 17, 
·5758 PL Vllerden, 04930-18057 

Brabantse Milieufederatie, Wiltem 11 str. 15a, 
5038 AB Tilburg, 013-358225 

PPR Brabant, Jan van Beverwijkstraat 2a, 
5017 JB Tilburg, 013-384422 
PSP Brabant, Groenstraat 25, 
5021 EJ Tilburg, 013-357404 

CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HR 's-Hertogenb9Sch, 073-410911 
De Kleine Aarde, Postbus 151, 
5280 AD Boxtel, 04116-84921 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Marlastraat 13, 
1211 EP Maastricht,.043-50130 
NSA Weert, Lulkstraat 37, · 
6004 VK. Weert, 04950-20302, 

EK Veoray, Hubenhof 51, 
5801 TS Venray,.04780-80025 

SSK Venlo, Maaastraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703-2358 

Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Penningen, 04780-4097 

REM, Postbus 523, 
8040 AM Roermond, 04750-18900 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 04750-52047 
Kollektlef Rampenplan, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-24803 
·Milieu Moet, Sterstraat 15, 
6161 TM Geleen, 04494-48887. 

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48, 
8165 BJ Geleen, 04494-44177 

Agnes Hana, Tentstraat 7, 
6291 BC Vaals, 044S4-3803 

Toon de Jong, L&tanderstraa.t 43, 
6411 VA Heerlen 

Rogier Vossen, Holzatraat 44, 
8481 HP . Kerkrade, 045-452183 

Energiegroep Mook, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08898-3257 

zeeland 

Energie Komitee zeeland, Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 01164·78399 
Stop Borssele, Postbus 587,. 
4330 AN Middelburg, 01180-35883 

Wer~groep K~nnenergie Zeeuws-Vlaanderen, 
Postbus 11, 
4584 ZG St..Jans.teen. 01142-433 

. Overig 

sP-plus tegen kerpgeweld, 
Gasthuislaan 93a, 
3817 EH Amersfoort, 033-631863 

Stichting Greenpeace Nederland, 'oamrak 83, 
1012 LN Amsterdam, 020-2318431238545 

Vereniging ""ilieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen ~. 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 

Landelijk Energie ~omitee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 020-221366 
'Centrum voor. Energiebesparing, 
O.ude Delft 180, · · 
261fHH Delft, 015-131260 

J:nergie Anders, Statiónsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747·5242 
Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), 
Postbus 750, 
·~AT Utrecht, 030-331328 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utreçht, 030-314314 

Stichting.Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3511 KB' Utrecht,000-331328 

Wórld lnforl'l}8tlon Service on Energy (WISE), 
,Czaar Peterstraat 1, 
1018 NW Amsterdam, 020-234180 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (V AKS), 
Breughelstraat 31-33, · · 
2018 Antwerpen, 09 • 32 3 2186592 

Werkgroep Energiediskussie (WED) 
Damrak 28-30/ · 
1012 LJ ~msterdam, 020-2703281271368 



Het informatieprojekt van de 
Werkgroep Energie Diskussie 
(WED) krijgt een vervolg. Het 
merendeel van de 600 WED
voorlichters en van de SS bij 
de WED aangesloten organisa
ties wil dat de WED blijft 
bestaan, ook nu de BMD is af
gesloten. 
Om de overstap van het info
projekt naar toekomstige ak
tiviteiten te vergemakkelij
ken, wordt op 1 oktober een 
voortgangskongres georgani
seerd. De huidige WED-voor
lichters kunnen daar als het 
ware hun koers voor de toe
komst bepalen. Maar ook nieu
we mensen die zich aangespro
ken voelen om aktief te wor
den op het gebied van het 
energievraagstuk zijn er wel
kom. 
Op het kongres komt een tien
tal thema's aan de orde, die 
in werkgroepen behandeld wor
den. Kongresbezoekers kunnen 
aan twee werkgroepen meedoen, 
één 's ochtends en één 's 
middags. 
Begin september verschijnt 
een werkboek, waarin opgedane 
ervaringen zijn verzameld en 
waarin vooruitgekeken wordt 

komende aktiviteiten. 
inlichtingen en opgave: 

~~:We!r~:qz:oE!P Energie Diskussie, 
020-270328/271368. 
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,.--------- VOORUff MET DE WADDEN 
woensdrecht 
In navolging van de vredes
kampen die eerder in Soester
berg, Volkel en de Peel zijn 
gehouden, gaat op 3 september 
1983 in Woensdrecht een per
manent Vredesaktiekamp van 
start. 
Het wordt een legaal vredes
kamp en er wordt gestreefd 
naar goede kontakten met de 
plaatselijke bevolking. 
Doel is het blokkeren.van de 
voorbereiding van plaatsing 
van kruisraketten. Verder 
wordt geprobeerd banden te 
leggen tussen de strijd tegen 
deze kruisraketten en het 
verzet tegen kernenergie, 
vrouwenonderdrukking, de kri
sispolitiek van de regering 
Lubbers en de toeneménde mi
litarisering. 
Morele en materiële steun uit 
heel Nederland is dringend 
gewenst: neem kontakt. op met 
het Vredesburo in ~indhoven, 

Texel heeft al geruime tijd een 
ouderwetse windmolen, "de Traan
roeier", in gebruik om stroom 
op te wekken. Ameland heeft 
plannen voor winning van drink
water uit zeewater, met behulp 
van een klein windmolenpark. 
Ook Terschelling bekijktde mo
gelijkheden voor een zonoe
centrale met windmolens, om 

:stroom op te wekken. 
De Wadden werken aan de toepas
sing van duurzame, niet vervui
lende energiebronnen. 
Vooruit Vlieland, Rottumeroog. 
Waar zijn jullie plannen? . . 
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