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redaktioneel 
Die Lubbers! Die kan er wat van! Goed, ik begon niet voor niks over komen, is dat nog 
Laatst zat ik weer 'ns naar zo'n Lubbers, want zo lang dat nog niet (Er zijn tot en met 1984 maar 
actuorno-proqramma te kijken. Komt strafbaar gesteld wordt valt er liefst 25' nUDJDers verschenen). 
die Ruud daar met zo'n ingeleverde her en der nog wel wat van hem te Houden we rekening met de veel 
glimlach beweren dat de sociale leren. Dat zit zo. meer gestegen lasten, de inge
minima nog steeds teveel trekken Allicht zit zo'n beetje in hetzel:f'· leverde prijscompensatie, de 
om rond te komen. "Ze kunnen n6q de schuitje als deze reqerinq. Al niet door te berekenen aftop
meer inleveren", zei die. gaat het bij qat laatste om een ping van de vakantietoeslagen 
Ze blijVen zich toch maar aan de modderschuit natuurlijk. Maar ja, eb de reeds op het maximum 
kleine man vergrijpen, nietwaar? bij Allicht gaat het in financi- doorgevoerde arbeidstijdver-
Enfin, even later, godverdorie in eel opzicht nou ook niet zo voor kortinq, dan betekent dat uit-
diezelfde actualiteitenshow, zegt de wind, dus zijn we maar storm eindelijk een abonnementever-
ie moeite te hebben met harde por- gaan oogsten bij Lubbers. Wie kun lag"ing van 33,3 '· 
no, vooral als ze zich aan de je beter om advies v~agen als het Maar omdat een abonnementa-
kleintjes vergrijpen, dat gaat hem gaat om het verhogen van de ab- prijsverhoging geen verhoging 
te ver. En daarom wil hij het nog bonnementsprijs en je wilt &;lar is,dient deze 33,3\ boven op 
strafbaar stellen ook. een soort Troonredenering rond de huidige prijs te worden 
Wal een lef heeft die man hè? brouwen? gesteld. 
Kan die man nou niet eens een keer Alles hebben we hem uit de doeken De verhoginq van de abonne-
op zijn eigen woorden gepakt wor- gedaan. En de suggesties vlogen mentsprijs, welke dus voor de 
den? daarb~.j over en weer:"Nee, meneer abonnee in werkelijkheid als 

Ruud, op de vakantie-uitkeringen een verlaging kan worden aan
valt niet meer te bezuinigen: gemerkt, bedraagt dan f 2,50. 
Allicht-redacteuren besteden hun Jeetje, dat we daar Lubbers 
hele vakantie al aan Allicht." voor hebben moeten bellen. 
Of Wilbert Willems dan misschien 
in zijn kabinet opgenomen kon 
worden, probeerden wij, zodat 
Wat die allemaal mêêr ging ver
dienen •••• "Nou nee", zei Ruud, 
"een dergelijke korte-termijn
oplossing zet op den duur voor 
jullie ook geen zoden aan de 
dijk, maar misschien zou een 
personeelsadvertentie van de UCN 

n 

Nou, dat zagen wij natuurlijk 
niet zo zitten. Wij zijn ten
lette geen CDA-politici. Daar 
had hij weer niet van terug. 
Tsja, uiteindelijk hebben we 
toch maar zelf een soort 
Lubbers-variant bedacht, een 
soort energievriendelijke 
Tr.oonrede. 
Met het ooq op de zeker niet 
uitzichtloze financièle situ
atie bij Allicht zien de pro
ducenten van dat periodiek 
zich genoodzaakt een kleine 
verhoging van de abonnements
prijs toe te passen. 
Bedroeg een abonnement voor 
de gewone man f 7, 50 per jaar, 
met ingang van het nieuwe 
abonnementsjaar zal deze wor
den verhoogd tot f 10,- voor 
zes nummers. 
Dat is weliswaar - op het 
eerste gezicht - een verhoging 
van nog geen 25\, maar omge
rekend op jaarbasis - Allicht 
bestaat 4 jaar - is dat nog 
maar een fractietje meer dan 
6\. Omgerekend per nummer, en 
wij zijn blij onze abonnees 
hiermee tegemoet te kunnen 

Er wordt onder collega's bij 
Volkskrant,NRC,Trouw en zo, 
nogal eens een keer gegniffeld 
als ze weer een nieuwe Allicht 
onder ogen krijgen. "hadden 
we daar drie weken geleden al 
niet eens een kolommetje over. ' 
Zo is er de laatste tijd in de 
dagbladen nogal wat aandacht 
besteed aan de Mont Louis-af-
faire, maar waar wij nu over 
gniffelen is dat ze daar nu 
eigenlijk niet echt nieuws over 
wisten te brengen. 
Niet zonder trots kunnen wij in 
dit nummer een persprimeur pu
bliceren. Het gaat hier om zo
genaamd "hot-news". Enfin, 
leest u zelf maar wat onze cor
respondent ons doorbelde. 

"Gezien de barre weersomstandig
heden zijn de werkzaamheden rond 
de berging van de. bewuste vaten 
tijdelijk, ik herhaal, tijdelijk 
gestaakt. Er is echter geen en
kele, ik herhaal, geen enkele 
reden tot ongerustheid." 

voorpagina: 
Wie een kuil graaft voor een ander 
(foto Joost van der Aalst) 
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LIMBURGSE STROOM 
OP KLEINE SCHAAL ooooooooo 

Geen nieuwe 400 llif kolencentrale voor Buggenum. Voor vervangende 
werkgelegenheid ten behoeve van de werknemers die op straat komen 
bij sluitinq van de bestaande centrale (in 1996) zijn betere al
ternatieven voor handen.Met klem brengt het Milieucentrum Maas
tricht en Omstreken een aantal argumenten tegen de plannen van 
de Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij (PLBM). 

In hét: jaarverslag 1~83 van de 
PLEK werden plannen voor deze 
nieuwbouw ontvouwen. Bet gaat 
om investeringsplannen ten be
hoeve van vervangende werkge
legenheid. Maar binnen het 
samenwerkingsverband de SEP 
zal er weinig belangstelling 
voor de PLEM plannen bestaan. 
Op de eerste plaats pleit de 
SEP voor kolencentrales langs 
de kust, vanwege de aanvoer
problemen over land. Voorts 
richt de SEP zich op nieuwe 
kemcentrales in het belang 
van de diversikatie van de 
brandstoffen voor elektrici
tietsopwekking. 
De PLEM verliest in 1985 ook 
haar laatste troef voor uit
breiding van het opwekkingd
vermoqen. Dan loopt namelijk 
het exportcontract met Du-its
land af. Oe Clauscentrale van 
Roermond heeft dan al een over
kapaciteit van 400 mWatt. Nog 
eens 400 extra van Buggenum 
is echt veel te veel van het 
goede. 

werkgelegenheld o o oo o 

De sluiting van de Limburgse 
steenkoolmijnen heeft veel 
werklozen op haar conto staan. 
Vandaar dat de reqionale. over
heid weinig staat te trappelen 
om hier weer een extra legertje 
aan toe te voeqen. 
Maar volgens het Milieucentrum 
Maastricht zijn er wel degelijk 
andere en betere matreqelen 
voor vervangende werkgeleqen
heid denkbaar. Dat zou boven
dien in de ~reidingsstrategie 
van brandstoffen passen. Op de 
eerste plaats komen kleine elec
triciteitscentrales met warmte
kracht-koppeling hiervoor in 
aanmerking. Daarvoor is plaats 
in de vier grote stedelijke 
concentraties Maastricht, wes
telijke Mijnstreek, Oostelijke 
Mijnstreek en Venlo/teqelen. 
Die centrales zouden dan een 
vermogen van 40 megawatt moeten 
hebben. Met dit vermogen kan 
heter op de vraag inge~eeid 

Maascentrale PLBH (foto Wim Kersten) 
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worden. Bovendien is er dan in 
de ogen van de SEP nog geen 
sprake van overkapaciteit op 
grote schaal. Werkgelegenheids
effekten van deze oplossing 
zitten vooral in de bouw en 
het onderhoud. 
lfet Milieucentrum stelt, dat 
voor haar niet van belang is 
wie de stroom produceert., maar 
wel de wijze waarop dit gebeurt. 
Nu heeft de provincie nog de 
mogelijkheid een onderzoek te 
doen naar de plannen van de 
PLEM en de mogelijke alterna
tieven. Pas in 1986 behoeft 
een besluit genomen te worden. 
"Een 400 meqawatt kolencentrale 
.in Buggen~ is geen perspektief 
voor een provincie, die vroecJer 
iedereen warmte bracht, en nu 
zelf in de kou komt te staan." c 

0000000 
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MOERDIJK: OVER MIJN LIJK 

Terwijl de inkt van het eindrapport Brede Maatschappelijke 
Diskussie nog moest opdrogen, riepen de voorstanders van kern
energie al om nieuwe centrales. De comissaris der koningin in 
Noord Brabant, A. van Agt, Lanc!!erde het ludieke idee om Moer
dijk te presenteren als mogelijke vestigingsplaats. En de 
laatste geruchten wijzen op de mogelijkheid voor opslag van 
radioaktief kernafval in de kleilagen van West Brabant ••• in 
de omgeving van Woensdrecht. Een samenwerkingsverband van 5 
Brabantse organisaties volgt de plannen en geruchten op de 
voet. 

Het aanbod van Van Agt om 
het industrieterrein Moer
dijk aan te bevelen als een 
mogelijke vestigingsplaats 
voor een nieuwe kerncentra
le was voor deze organtsat1es 
het sein om tegengas te ge
ven. Veel energie is opge
gaan in de kwestie rond de 
48 krularaketten die in 
Woensdrecht gestationeerd 
dreigen te gaan worden. De 
kernenergie-discussie lijkt 
voorbij in Brabant. De ener
giebeweging is ineengeschrom
peld tot een paar kleine, 
locale groepen die als waak
vlam fungeren. 

één voorstander 
De kernenergiekwestie begint 
groteske vormen aan te nemen. 
Afgez1en van het feit dat -
volgens de BMD - een over
duidelijke meerderheid van 
de Nederlandse bevolking 
geen nieuwe kerncentrales 
wil, moet het "nucleair po
tentieel" toch worden uit
gebreid. En dan gaat het er 
niet meer om welke plaatsen 
geschikt zijn, maar welke 
plaatsen politiek mogelijk 
zijn. 'Drie voorbeelden illu
streren het gesjoeme1. 

-Reeds enkele maanden circu
leren de namen van vier mo
gelijke vestigingsplaatsen: 
Emmeloord, Wieringen, Eems
mond en Bath-Boedekenskerke. 
In deze plaatsen en hun om
geving is verzet te verwach
ten van de plaatselijke be
volking en de desbetreffe.nde 
gemeentebesturen. De locatie 
Moer~jk wordt door Van Agt 
op een gouden schaaltje aan-
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geboden. "Dan kiezen we maar 
voor Moerdijk", zou de mi
nister kunnen redeneren, 
"Daar is tenminste één voor
stander." 
-Sinds 1982 dumpt Nederland 
qeen radioaktief afval meer 
in de Atlantische Oceaan. Bet 
afval wordt tijdelijk opgesla
gen . In Petten mag het een aan
tal jaren verblijven tot er een 
nieuwe opslagplaats is gevon
den. Wederom zou Van Agt de 
Brabantse gastvrijheid kunnen 
benadrukken: "Zet het maar op 

~---~ Wim Kersten 

(foto Wim Kersten) 

Moerdijk. We hebben plaats ge
noeg." 
-De definitieve opsl~ van 
hoogradioaktief afval is al 
tie.ntallen jaren een bron van 
discussie. Zowel voor als na 
de BMD wordt stevig aangedron
qen op opslag in de zoutkoe
pels in Noord-Nederland. Maar 
daar wil men dat niet hebben . 
Deze onwil wordt ondubbelzinnig 
uitgesproken door de liberale 
C'OIIIIIIissaris Vonhoff. "Dan moe
ten we een nieuw alternatief 
zoeken", denkt ~ minister, 



r 
"Misschien zijn kleilagen ook 
wel goed, dat doen ze in Bel
gië zo voortreffelijk. Laat 
eens kijken waar we in Neder
land ••• aha, ik zie het al. 
West-Brabant. Even met Dries 
bellen, want die heeft al zo
veel aanbiedingen gedaan. 
Kruisraketten, Moerdijk als 
vestigingsplaats en opslag 
voor radioaktief afval." 

(foto Wim Kersten) 

politieke haalbaarheid 
Als kernenergie en alles wat 
daarmee sëllJienhanqt op deze 
anier wordt afgehandeld, kun
nen we het wel vergeten. Of 
anders gesteld: dan kunnen we 
de nadruk leggen op het irra
tionele van het gebeuren. Het 
gaat niet meer om een tech
nisch gegeven, maar om poli
tieke haalbaarheid. ~n dan 
wordt het n6q gevaarlijker. 

Het Brabants Platform tegen 
Kernenergie is op het "ergste" 
voorbereid. Binnen dit samen
werkingsverband, bestaande uit 

00000 

de Brabantse Milieufederatie, 
FNV Noord-Brabant, De Kleine 
Aarde, de Groene Koepel Breda 
en Energieburo De Knijpkat, 
worden plannen en initiatieven 
ontwikkeld om de dreiging van 
Moerdijk af te wenden. In eer
ste instantie wordt een nieuwe 
informatieronde georganiseerd 
om bevolking en politici voor 
de zoveelste maal te confron
teren met de mogelijke gevaren 
en bezwaren van kernenergie . 
Er worden pogingen ondernomen 
om het Platform uit te breiden 
tot een brede Brabantse bewe
ging tegen de komst van kern
centrales in de provincie . 
Uiteraard worden ook de andere 
locaties afgewezen, omdat "je 
ze niet naar de buren mag door
schuiven." 
Tegelijkertijd worden plannen 
uitgewerkt voor een groen sce
nario, waarin alle nietvervui
lende energiebronnen worden 
opgenomen. Deze opzet is be
langrijk omdat daaruit een al
ternatief tevoors·chijn kan komen 
voor kern- en steenkoolenergie. 
Noord-Brabants1 stroom wordt 
voor bijna 75 procent opgewekt 
met behulp van steenkool. 
Samen met het Centrum voor Ener
giebesparing wordt onderzocht 
welke bijdrage te verwachten is 
van warmtekrachtkoppeling, zon
ne- en windenergie en biogas en 
waterkracht. Ook energiebespa
ring wordt ingebouwd, als goed
koop en meest voor de hand lig
gende energiebron 

Het zal geen gemakkelijke opga
ve zijn om de Brabantse overhe
den en de NV PNEM tot andere 
gedachten te brengen. "Het gaat 
om een zaak die voor de electri
citeitsvoorziening, het milieu 
en het rechtvaardigheids- en 
veiligheidsgevoel van de bevol
king van het grootste belang is. 
Bovendien worden de spelregels 
in onze democratie juist in de
ze kwestie zwaar op de proef 
gesteld", aldus een open brief 
van het Platform aan diverse 
maatschappelijke organisaties 
en instellingen in Brabant. En 
intussen stijgt Moerdijk op 
het lijstje van minister Van 
Aardenne naar de eerste plaats. 
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Heropening twijfelachtig Hans Linders 

EUROCHEMIC IN HET SLOP 
Sinds de opwerkingsfabriek Eurochemie in 1974 gesloten werd, zijn 
er al plannèn tot herooening van de fabriek. Aanvankelijk leek de 
kans op heropeninq alsmaar te slinken~ hoe kon het kleine Euro
chemie immers ooit opgewassen zijn tegen de grote opwerkingsfa
brieken die in Frankrijk Duitsland en Engeland zouden verrijzen. 
Eind iaren zeventig was het echter duidelijk dat deze landen 
kampten met een ernstiqe stagnatie in hun plannen en dat hierdoor 
een nijpend tekort aan opwerkingscaoaciteit aan het ontstaan was. 
Hierdoor werd de heropening van Eurochemie weer actueel. 

In die tijd maakten zowel de 
overheid als de elektriciteits
maatschappijen zich sterk voor 
het opnieuw in qebruik nemen 
van de opwerkingsfabriek . In 
maart 1983 leken de kaarten ge
schud: net Belqische parlement 
gaf to~steDDntnq voor heropening 

_ mits het duidelijk zou zijn dat 
het project rendabel is. De 
uiteindelijke beslissing zou 
afhangen van een onderzoek naar 
de economische haalbaarherd. 

studie 
Deze studie werd in de daarop 
volgende maanden verricfit door 
de speetaal daarvoor tn het le
ven geroepen fi:rma SYBELTID: 
Naast de Belqtscfie elektric1-. 
teitsmaatschapptjen en de over-
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heid, vereniqd i n SYN~TOM, werd 
hieraan ook deel genomen door 
Cogéma en DWK, dat zijn resp. 
de 'Franse en de Dui ts-e opwer
kingsmaatschapp:i:j. Het was de 
bedoeling dat deze twee het 
project zouden medefi:nancieren 
en ze hadden d.aar ook wel óe
langstell!ng voor. 'Vooral de 
Duits-ers willen eindelijk eens 
aan de slag en i n eigen land 
krijgen ze daarmaar ge en gele
genheî:d voor, l!let name door de 
strenge wetgeving tn Duitsland~ 
in Belgtê zijn de regels soepe
ler (op het terrein van Euroche
mie staat al een Duî:tse fanriek 
voor het verglazen van hoogra
dioactief afvalT. OOR de Fran
sen zagen wel tets in samenwer
king 10et Eurocnemi:c • In fiun oger. 
zou Eurochemtc zich 1110eten spe
ciali:se~en i:n de moeilijke çe 
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vallen CatwijRende soorten 
$plijtstof en vermoedelijk ook 
beschadigde splijtstofst aven). 
Hierdoor zou de fabriek in La 
Hague , die ongeveer tien keer 
zo groot is als Eurochemie, van 
deze vervelende klussen ontlast 
worden. Omgekeerd hoopten de 
Be lgische elektriciteitsmaat
schappijen met deze schikking 
hun eigen splijtstof gemakke
lijk in La Hague te kunnen la
ten opwerken. 
Deze constructie kwam dan ook 
naar voren uit het rapport dat 
de studiegroep opste lde. De 
groep was buitengewoon optimis
t isch over de levenskansen van 
Eurochemic ; de prijzen die Eu
rochemic zou moeten berekenen 
waren vergelij kbaar met die van 
La Hague. Voor de financiering 
had men de truc afqekeken van 
La Hague: de potentiêle klanten 
zouden vooraf moeten netalen en 
zo zou het geld binnenkomen. 
TOt zover leek alles koek en ei 
voor de opwerkers. Maar toen 
het op uitvoerinq van de olan
nen aankwam~ hebben ze hard hun 
hoofd gestoten. He t be nodigde 
geld (1 miljard qul den!l bleek 
toch nie t voor liet opscheppen 
te ligg-en . De financ i ers (die 
ove·r i'qens zelf hadden meeqe-



werkt aan de rentabiliteitsstu
die!} krabbelden éên voor één 
teruc;t toen ze echt met geld 
oYer de brug moesten komen, 
vertrouwden ze hun eigen studie 
kennelijk niet meer. 
De Fransen hebben tnm!ddels de
finitief afgehaakt. Ook de 
Duitsers doen praktisch 98Spro
ken niet meer mee (ze schijnen 
toch weer mogelijkheden te zien 
voor opwerking tn eigen landl • 
Er zijn alleen nog onderliande
ltngen met potentiêle klanten 
in ZWitserland en Spanje. En 
onla119s Bleek dat ooft de elek
triciteitsmaatschappijen geen 
gat -meer zien tn l'ierooentng. 

werkgelegenheld 
Bi·j Eurochemie werken op het 
1110ment zoln 240. -mensen, df:e er ... 
oo rekenden einde Yan dit jaar 
f:n dienst te Jèunnen treden van 
de nieuwe maatscfi.appi j B~ 
~. Vorige 111aana werd ech
ter aan 79 van hen ontslag aan~ 
qezegd. En toen wae net volle
dig duidelijk dat de plannen 
voor heropening muurvast zaten. 

Onmiddellijk brak er bij Euro
chanic een staking uit en ook 
werd het BBES-gebouw in Antwer
pen bezet (BBES is de grootste 
elektriciteitsmaatschappij in 
Belgiê en eigenares van de 
kerncentrales in Doel). Daar 
kwam het tot een qesprek met de 
heer Cools van EBES en deze 
kwam met het ontnuchterende 
nieuws dat men openstelling van 
Eurochemie wel kan vergeten ; de 
elektriciteitsmaatschappijen 
hebben er geen zin meer 1n. 
Hierdoor werd de ooscbuddinq 
nog groter; zelfs minister Eys
kens moest eraan te pas kanen 
an te verklaren dat de regering 
nog steeds vasthoudt aan open
stelling van EUroenemie. 

tussentijdse opslag 
Maar alles vijst erop dat her
opening van de baan t:s. Kenne
lijk zijn de elektrt:ctteits
maatschappijen tot de conclusie 
geleomen dat opwerken onnodt:g en 
te duur is. Voor net plutonium 
hoeft men bet niet te dOen. De 
ontwikkelt:nq van TeweekTeactoren 

(dt:e mét plutonium gevoed moe
ten wordenT t:s een desillusie 
.gebleken en voor gewone reacto
ren heeft men geen plutonium 
nodig1 uranium is veel goeako
per. 
De elektrt:citeitsmaatschaootjen 
schtjnen nu meer heil te zien 
in overscfiakelinq op de 18-
maanaencyclus. ftterbtj blijft 
de splijtstof anderhalf Tteer Zo 
lang in ae Teactor en wordt er 
dus meer energie ut:tgenaald; 
maar ae versplt:jttngsgraad is 
aan zo hoog dat de splijtstof 
aösoluut niet meer geschikt is 
voor opwerking. 
De enige toekomst die aan nog 
~oor Eurochemie zou resten is 
als tijdelijke opslagplaats 
voor ~itgewerk±e splijtstofsta
ven. De elektriciteitsmaat
schappijen verwachten aat hun 
eigen óass-f:mt rond j 992 vol 
zullen zijn en bet zou ze goed 
uttkomen als- ze daarna geóruik 
konden maken van de bassins van 
Eurochemtc. Ret zou wel een 
scfiamele troost zijn voor de 
ambitieuze opwerkers. 
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BOORVERGUNNING EINDHOVEN 
Toon de Laaf I 
In 1981 werd Noord-Brabant opgeschrikt door berichten in de 
krant over proefboringen naar olie en steenkool. Allicht lègde 
indertijd de koppeling naar de mogelijkheid van eventueel aan
wezige voorraden warm water. 
Een lange tijd werd er sindsdien niets meer vernomen over deze 
boringen, maar op 7 september jongstleden werd door het Minis
terie van Economische Zaken de zogenaamde "Proefboringsvergun
ning Eindhoven" afgegeven. 

De vergunning is afgegeven tot 
het verrichten van boringen 
"waarmee wordt beoogd het aan
tonen van de aanwezigheid van 
aardolie .en -gas." 
Eventuele andere aan te tref
fen delfstoffen mogen alleen 
bij een definitieve concessie 
door de concessionaris (te we
ten BP, Gulf Oil en Chevron) 
Gedolven worden of door derden 
na overleg. De minister van 
Economische Zaken kan voor dit 
overleg ontheffing verlenen als 
blijkt dat men niet tot over
eenstemming kan komen. 
Het nadeel dat de concessie is 
afgegeven aan oliemaatschappij
en is dat andere delfstoffen, 
bijvoorbeeld warmwaterbekkens, 
mogelijk op de achtergrond ra
ken. 

eerste rij 
BP, Gulf Oil en Chevron zitten 
als er iets wordt gevonden op 
de eerste rij. Wel moeten ze 
verslag uitbrengen aan de 

8 

Rijkegeologische Dienst, maar 
zijzelf bepalen de mogelijk
heid tot exploitatie en het 
tijdstip waarop dit kan gebeu
ren. 
Het zal de lezer nauwelijks 
verbazen dat ze hierdoor een 
dikke vinger in de pap hebben 
als er inderdaad grote voor
raden aangetoond kunnen worden. 
Te denken valt aan de in te 
zetten equivalenten warm water 
(stadsverwarming en glastuin
bouw) en planning op nationaal 
niveau voor olie en aardgas. 
Het lijkt duidelijk dat het 
een en ander vergaande gevol
gen kan hebben voor de nieuw 
in de planning opgenomen ener
gie-eenheden. 

milieuprobleem 
Andere zaken die niet uit het 
oog mogen worden verloren (uit 
economische overwegingen) zijn 
de gevolgen voor het milieu. 
De boringen mogen niet in 
"uiterst kwetsbare gebieden" 

die van groot belang zijn 
worden verricht. Deze ruime 
begripsomschrijving heeft in 
het verleden al vaker proble
men opgeleverd. Als restrictie 
is gesteld dat het terrein 
dat voor de proefboringen zal 
worden gebruikt na afloop 
weer in de oude staat hersteld 
moet worden. Over enige con
trolemaatregelen wordt met 
geen woord gerept. In de twee 
kaarten waarop staat aangege
ven waar wel en waar niet mag 
worden geboord, staan tien
tallen terreinen welke zijn 
uitgesloten voor gebruik • 
Een belangrijk probleem hier
bij is dat er in Noord-Bra
bant maar één afdruk van deze 
twee kaarten voorhanden is. 
Deze ligt op de afdeling Eco
nomische Zaken van het provin
ciehuis in Den Bosch. 
Een belangrijke vooruitgang 
in de openbaarheid zou zijn 
dat op de gemeentehuizen van 
alle plaatsen in het conces
siegebied ook kaarten aanwe
zig zouden zijn met een af
schrift van de vergunning. 
Te denken valt aan bodemver
vuiling en landschapsveront
reiniging als met name de 
exploitatie gaat beginnen. 

opties 
Al te negatief moet men over 
de proefboringen ook weer niet 
denken. De toekomst zal ons 
duidelijk maken of er grote 
gevolgen aan de boringen k1e
ven: denk aan ui tb reiding van 
de aangetoonde hoeveelheden 
gas- en olievoorraden in ons 
land en de mogelijke gevolgen 
hiervan voor de economie. 
Als er voorraden geëxploi
teerd gaan worden, is de con
structie zoals die nu bestaat 
(het "Herenaccoord) niet aan 
te bevelen. De democratische 
controle op de uitvoering is 
uiterst moeilijk zo niet on
mogelijk. Niet uitgesloten 
zijn ook mogelijke warmwater
en andere delfstofreserves, 
zoals steenkool, waarvan in 
1981 al sprake was. 
We wachten "gereserveerd" af. 



BRUINKOOLWINNING IN 
WEST-DUITSLAND 

Jacqueline Kersten 

16 October 1978. Ontsluiting van de bruinkoolgroeve Hambach I, 
het grootste gat ter wereld, met een ontginningsoppervlakte van 
8500 hectare, waarvan 4080 ha bos en 4020 ha landbouwgrond. In 
West-Duitsland staat de energieproblematiek de laatste tijd weer 
in de belangstelling mede in verband met de nadelige gevolgen van 
de bruinkoolwinning: grondwaterdalingen, aantasting van de natuur 
en massale volksverhuizingen. Ondanks het feit dat men zich be
wust is van deze omvangrijke problemen heeft de minister-presi
dent van Nordrhein-Westfalen op een recente vergadering van de 
bruinkoolcommissie gezegd dat het zijn "politieke doel is om de 
winning van 120.000 ton b_ruinkool per jaar te handhaven." 
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HEILSTAAT OF NATUURRAMP? 

Bruinkool is voor de Westduitse 
energie- en grondstofvoorziening 
onmisbaar. Tot eind 19SO was 
dit energiedragen nummer 1, aan
vankelijk voor de fabricage van 
briketten, later in toenemende 
mate voor de opwekking van elec
triciteit. Daarna kwam er de 
klad in; de concurrentiestrijd 
tussen kolen en olie trof na de 
Verenigde Staten ook Europa. De 
kol.en werden verdrongen door de 
goedkopere aardolie. Om de con
currentie voor te blijven, werd 
een sterke schaalvergroting tot 
ontwikkeling gebracht, hoewel 
dit niet de enige reden was. 

Omstreeks 19SO waren de nabij 
het oppervlak gelegen winninga
plaatsen uitgeput en werd er 
besloten tot een nieuwe ontgin
ningstechniek: de diep-dagbouw. 
Voorwaarde hiervoor was het sa
mengaan van de bestaande onder
nemingen in êén enkele maatschap 
pij, zowel om de kolenwinning 
op enkele grote winningsgebieden 
te concentreren alsook om het 
risico van een dergelijke tech
nische ontwikkeling te kunnen 
drageh. In 1960 werd de Rheinis
che Braunkohlwerke AG, kortweg 
Rheinbraun, opgericht. Door om
vangrijke rationaliseringen, 

volledige automatisering en 
steeds grotere bruinkoolgroeven 
kon de bruinkool haar positie 
op de energiemarkt verstevigen 
en concurreren met de goedkopere 
aardolie-energieprijzen. 
Sinds de winter van 1973/1974 
zijn kolen weer maatschappelijk 
in trek. De olie/energiecrisis 
leidde tot een opleving van de 
kolen in het energieprogramma 
van 1973. "Voorrallg voor de ko
len" was het motto, nadat bijna 
20 jaar lang aardolie de belang
rijkste energiedrager was ge
weest. 

RHEINISCHE BRAUNKOHLREVIER 
De grootste bruinkoolvoorraden 
van West-Duitsland( SS miljard 
ton) liggen in de Niederrheinis 
che Bucht, een gebied dat zich 
uitstrekt tussen Keulen en de 
Nederlandse grens, met een 
oppervlakte van 2SOO km2• 
De huidige dagbouwgebieden zijn 
allen in exploitatie bij Rhein
baun. Rheinbraun is een doch
teronderneming van de RWE (de 
Rheinische Wes.tfälische Elek
trizitätswerke uit Essen), die 
hierdoor 98 procent van de to
tale winning in dit gebied be
heert en controleert. De bruin
kool wordt tegenwoQrdig groten
deels gebruikt voor de West
duitse electriciteitsproductie; 
30 procent van deze productie 
wordt met bruinkool opgewekt. 
In 1982 werd 117 miljoen ton 
ruwe bruinkool gewonnen. Bier
van werd 8S procent gebruikt 
voor de opwekking van electri
citeit, die in zes centrales 
plaatsvindt en 1S procent werd 
verwerkt tot cokes en briket
ten. Daarnaast krijgt bruin
koolstof steeds meer betekenis 
voor de cement- en kalkindus
trie. De ontsluiting van Bam
bach I werd nodig geacht om
dat de huidige, relatief klei
ne groeven (Ville, Frechen, 
Fortuna Garsdorf, Zukunft) in 
het midden van de jaren ' 80 
zijn uitgeput. Hambach I moet 
vanaf 1983 per jaar 40 miljoen 
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ton bruinkool leveren. In plan
ning is de aansluiting van Ham
bach I~. Als deze in 1990 wordt 
goedgekeurd komt de totale op
pervlakte van Hambach op 
12.000 hectare. In datzelfde 
jaar wordt ook een beslissing 
genomen over Frimmersdorf West 
West. In dergelijke grootscha
lige groeven wordt gewerkt met 
de grootste machines ter wereld 

Schauffelradbagger met een dag
vermogen tot 240.000 m3• Deze 
reuzen, slechts door vijf per
sonen bemand, zijn 220 meter 
lang, 83 meter hoog en over
treffen met hun gewicht van 
13.000 ton de zwaarte van 
voorbeeld de Rijnbrug in Arn
hem. Boewel er meer dan 
17.000 werknemers in dienst 
zijn bij Rheinbraun, is 

Het debacle van RSV graaft in Hambach 
(foto Joost van der Aalst) 



Vanzelfsprekend gaat de pr1JS
vraag over energie. Energie 
raakt op, daarom schrijven 
wij over de duurzame vormen 
en de vijanden daarvan. Duur
zaam is echter deze keer niet 
genoeg , want nu gaat het over 
oneindige energie. Niet van 
de zon, want ook die raakt 
ooit eens op. Nee, deze on
eindige energie zie in het 
water in de vorm van de al
tijd aanwezige opwaartse 
kracht. Met een eenvoudig 
stuk techniek wordt de op
waartse kracht omgezet in 
beweging en omdat daarmee 
de opwaartse kracht niet 
afneemt, kunnen we spreken 
van oneindige beweging ofwel 
PERPETUUM MOBILAE. 

Op school hebben we geleerd 
dat dat niet kan. Wet van 
Behoud van Energie: als er 
energie wordt vrijgemaakt, 
verdwijnt er ergens anders 

w.s. 

evenveel potentiële energie; 
totdat er niks meer over is 
en dus ook niks meer kan vrij
komen. Een perpetuum mobilae 
kan dus niet. Onze prijsvraag 
zoekt naar een gefundeerd ant
woord waarom de hieronder 
beschreven Perpetuum Mobi-
lae niet kan werken? 

Dat vraag om uitleg (fig. 1). 
We beschouwen een open frame, 
waarin een flexibele harmonica
buis zit, die aan de uiteinden 
is afgesloten. Als de buis onder 
water wordt gehouden, wordt hij 
door de opwaartse kracht F 
omhoog gestuwd. Omdat de uit
einden aan het frame vastzitten, 
gaat alleen het midden omhoog 
(fig. 2). We zien dat het volume 
toeneemt, mits er lucht wordt 
ingelaten. Om luchttoetreding 
mogelijk te maken wordt een 
voorziening aangebracht. 
Mét de volumetoename V, vergroot 
ook de opwaartse kracht: een 
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uitgestulpte buis ondervindt 
een grotere opwaartse kracht 
dan een rechte buis {F+F) • 

Nu het apparaat {fig.3). 

Dit bestaat uit een x-tal van 
de boven omschreven frames met 
buizen, die in een ketting ge
schakeld om twee wielen lopen. 
De onderlinge verbinding tus
sen de buizen is een rubberen 
slang, waardoor luchtuitwis
seling tussen de buizen kan 
plaatsvinden: 
wanneer de ene buis uitstulpt, 
klapt een andere in; het ver
schil in lucht wordt van de 
ene in de andere overgeplaatst. 
De truuk die het apparaat ver
volgens laat werken is een 
blokkering in het frame, die 
er voor zorgt dat de buis maar 
kan uitstulpen naar één kant. 
Als het frame voorbij het 
onderste punt komt ontbreekt 
de blokkade aan de bovenkant 
en kan de buis uitstulpen. De 
buizen aan de rechterkant van 
het figuur hebben een groter 
volume en ondervinden een gro
tere kracht naar boven. Er is 
geen evenwicht, dus het geheel 
draait links om. Boven water 
gekomen ontbreekt de opwaartse 
kracht, die in eerste instantie 
voor het uitstulpen zorgt en 
door de eigen rekkracht klapt 
de buis weer terug in zijn 
rechte stand; wordt voorbij 
het bovenste punt weer omge
draaid en de blokkade is weer 
aanwezig als het geheel ander 
water verdwijnt. 
Door een y-tal uitgestulpte 
buizen met een surplus-kracht 
van F per stuk is de kracht 
die het geheel aan het draaien 
houdt dus:· y.F. We zien dat 
de arbeid die dit apparaat kan 
verrichten vergroot met het 
toenemen van het aantal uit
gestulpte buizen {y) of met 
de volumevergroting per buis {V) • 

De bedenker van dit apparaat 
leurt al 25 jaar van de ene 
instantie naar de andere om 
het bewijs te vinden van de 
onmogelijkheid ervan. Het idee 
blijft hem in het hoofd spoken 
en daar wil hij graag vanaf. 
Daar heeft hij een forse dot 
vreemde valuta voor over. 
Voor de lezers van Allicht 
ligt deze buitenkans nu voor 
het grijpen. 
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Tot een proefmodel van deze 
machine is het o.m technische 
en organisatorische redenen 
nog niet gekomen. Wel heeft 
de uitvinder het principe al 
geperfektianeerd en uitgewerkt 
in een groot aantal {fiktieve) 
apparaten, tot zelfs een bom 
toe. Is dat niet een extra 
reden om de onmogelijkheid 
van dit ontwerp aan te tanen? 

PROBLEEMSTELLING: 

Zal de harmonicavorm (1) door 
de opwaartse druk van de vloei
stof en door de verpletteringe
druk van de vloeistof op de 
klepwanden (2), van positie A 
naar positie B gaan? 

Zal daardoor het waterpeil 
stijgen van A' naar B'? 

Wie dit denkt te kunnen 
naar: Redaktie Allicht 

Postbus 8107 

Zal de atmosferische druk in 
schrijft de harmonikavorm zich ten alle 

5004 GC Tilburg 
De gelukkige brengen wij in 
kontakt met de uitvinder, van 
wie zij/hij ongetwijfeld het 
uitgeloofde bedrag van enkele 
ettelijke duizenden guldens 
zal kunnen ontvangen. 

tijde aanpassen? (langs lucht
pijp 6 dus) 

Indien U op de drie vragen Ja 
antwoord, wensen wij u van harte 
geluk, want dan komt U tot de 
konklussie dat er gratis ener
gie uit de drUk van vloeistof
fen vrij gemaakt kan worden. 



van in de groeven weinig te mer 
ken door de waanzinnige uitna
strektbeid van het terrein, 

waarin mensen nietige propor
ties aannemen. 

GRONDWATERPERIKELEN 

Voor het functioneren van de 
machines is het noodzakelijk 
dat de grondwaterstand minimaal 
30 meter onder het werkopper
vlak ligt. Voor dit doel wordt 
rondom de groeve een keten van 
pompstations aangelegd: geen 
koeien, maar 850 drainagepompen 
op het land. Voor Hambach I 
wordt per minuut 32.000 liter 
water opgepompt tot 400 meter 
diepte. Dat is per jaar maar 
liefst 1,3 miljard kubieke me
tez. Het water wordt vervolgens 
ongebruikt via de rivieren de 
Erft en de Rijn af9evoerd, een 
klein gedeelte slechts wordt 
voor consumptie geschikt ge
maakt, onder andere voor de 
drinkwatervoorziening van de 
steden Düsseldorf en Neuss. 
Het oppompen van het grondwater 
heeft gevolgen voor de totale 
waterhuishouding, die zich niet 
beperken tot de directe omge
ving van de groeve, maar zich 
tot in Limburg kunnen uitstrek-

ken, zeker wanneer in de toe
komst Hambach II en Fr.immersdor 
West West ook in gebruik worden 
genomen. In Limburg is vooral 
de laatste tijd van verschil
lende kanten de vrees uitgespro 
ken dat het grondwater in het 
Nederlands-Duitse grensgebied 
van richting zal veranderen. Nu 
vloeit het van oost naar west, 
maar door de grondwaterdaling 
in West-Duitsland zal een omge
keerde situatie ontstaan •. ·Lim
burg dreigt letterlijk uit te 
drogen. Dit geeft niet alleen 
problemen voor de drinkwater
voorziening, maar heeft ook 
desastreuze gevolgen voor het 
milieu en de landbouw. Bij deze 
mogelijke daling van het grond
water en/of richtingsverande
ring van de stroming zijn voor
al geologische en geohydrolo
gische factoren van belang. 
Geologisch is de Niederrheinis
che Bucht opgebouwd uit drie 
zogeheten schollen: de Kêlner
scholle, de Erftschelle en de 

Ruhrscholle, die zich tot in 
Nederland uitstrekken. Tot nu 
toe zijn alleen de hoogstlig
gende bruinkoollagen aan de 
oostrand van de Kölnerscholle 
gewonnen. Met de winning van 
Hambach I zit men op de Erft
schelle, die het laagst ligt. 
De Erftschelle is opgebouwd uit 
klei- en zandlagen waardoor er 
verschillende grondwatervoor
raden/lagen zijn. De waterlei
dingbedrijven betrekken hun wa
ter uit de onderste lagen die 
door de toekomstige activitei
ten van Rheinbraun aangetast 
zullen worden. In hoeverre dit 
consequenties zal hebben voor 
de grondwaterwinning in Zuid
Limburg is onduidelijk. Een 
"waterdicht" bewijs à la oor
zaak en gevolg is (nog) niet 
te geven, maar er wordt aan 
gewerkt. Verschillende organi
saties, zoals de Rijksgeologis 
che Dienst en de provincie 
zijn reeds met een onderzoek 
bezig 

GEHEIM 
RAPPORT 

Niet alleen in Nederland maar 
ook in West-Duitsland is op
schudding ontstaan na publica
tie van een regeringsrapport 
van het gewest Düsseldorf, 
waarin de negatieve effecten 
van bruinkoolwinning uiteen
gezet worden. Het zogeheten 
STAWA-rapport (Staatlichen 
Ambt für Wasser und Abfallwirt 
schaft) uit 1980 werd bij toe
val ontdekt door Erwin Stahl, 
parlementslid van de Grünen, 
die begin 1984 hierover vra
gen stelde aan de Landespre
sident van Nordr.hein Westfa
len, Dr. Achim Rohde, die ver
antwoordelijk was voor de in
houd. Deze heeft echter het 
bestaan van het rapport ont~ 
kend en vervolgens is het 
voorzien van het stempel "ver
trouwelijk" uit de roulatie 
genomen. Dit rapport stelt 
dat bruinkoolwinning vergaan
de gevolgen heeft voor bodem, 
vegetatie, dierenwereld en 
bodemgebruik. geconcludeerd 
wordt o~der andere dat door 
de daling van het grondwate~ 
stand: de kwaliteit van het 
water verslechtert, doordat 
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het tekort aan water aangevuld 
wordt door infiltratie van ver
vuild Rijnwater; dat ecólogisch 
belangrijke vochtgebieden droog
vallen, wat leidt tot een bio
logische verarming van flora 
en fauna; dat het microklimaat 
verandert als gevolg van een 
veranderde vegetatie, vochtig
heidagehalte en warmtehuishou
ding en dat tenslotte rivieren 
zullen droogvallen. 
Tot dusver, aldus het rapport, 
tonen de bruinkoolboeren zich· 
alleen "milieubewust" waar het 
gaat om de instandhouding van 
het landschap in de onmiddel
lijke omgevinq van de groeven. 
Zodra er financiê~e eisen ge
steld worden die betrekking 
hebben op aantasting van de wij
dere omgeving, is Rheinbraun 
niet thuis. De bruinkoolwinning 
heeft steeds meer ruimte nodig; 
deze grootschalige afgravingen 
~tekenen een krachtige ingreep 
in de natuur en ruimtelijke or
dening. Autowegen, spoorlijnen 
en zelfsde loop van rivieren 
(de Erft reeds viermaal) worden 
verlegd. Weilanden, landbouw
gronden en complete bossen ver
dwijnen, zoals het Bambacher 
Forst, een ecologisch w~ardevol 
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24 uur per dag graven 
(foto Joost van der Aalst) 

bos in het concessiegebied van 
Bambach I. Dit alles lijkt geen 
rol te spelen: alles en iedereen 
wordt opgeofferd aan de bruin
kool. Hele dorpen worden van de 
kaart geveegd. 

UMSIEDWNGEN 
Al zo'n 35 jaar is er een omvang
rijke volksverhuizing aan de 
g~g. Ruim 26.000 mensen uit 72 
dorpen ruimden reeds het veld; 
nog 21 dorpen met 5000 inwoners 
zullen moeten verkassen. 
Lich-Steinstrass is ê6n van die 
dorpjes waar de volkstrek nog 
in volle gang is. In september 
1978 kwamen de machines van 
Rheinbraun en ~aten 700 miljoen 
kubieke meter vruchtbare löss, 
zand en grint weg om bij de al 
miljoenen jaren geleden ontstane 
bruinkoollagen te komen. Uit dit 
gigantische gat van 5 kilometer 
lang, 1,8 kilometer breed en 150 
neter diep werd op 17 januari 
1983 de eerste tonnen van het 
oruine goud gedólven. Met 670 
niljoen kubieke meter van de weg-

gebaggerde grond werd bij Lich
Steinstrass de Sophienhöhe aan
gelegd, een kunstmatige berg 
van 176 meter hoog. die deels 
al is beplant en nog dagelijks 
in omvang groeit. De laatste 411 
inwoners van het dorpje hebben 
niet veel tijd meer: vö6r 1986 
moeten ze hun biezen gepakt heb
ben. Dan komen de baggers en 
happen het dC>rp dat 4 jaar gele
den nog 1584 inwoners telde, 
voor immer van de aardbodem. 
De "getroffen" dorpen worden al 
10 jaar vantevoren door de fir
ma Rheinbraun ingelicht .en sa
men met de gemeente wordt een 
nieuwe woonplaats gekozen. De 
gemeenten plegen aan dez& Om
si&dlungen soepel mee te ·werken, 
wat grotendeels te verklaren 
valt uit het feit dat ze aan
deelhouders van Rheinbraun en 
dus in financiêle zin belang
hebbend zijn. 
De inwoners verkopen hun huis 
aan Rheinbraun; van de schade
vergoeding en een (bij Rhein
braun) opgenomen hypotheek wor
den dure droomhuizen gebouwd. 
Er worden ook gewone huurhuizen 
gebouwd voor mensen die voorheen 
ook geen eigen huis bezaten. 
Maar schijn bedriegt ook hier. 
Bet karakteristieke van de oude 
dorpen verdwijnt volledig: er 
verrijzen woonwijken die je 
overal in West-Duitsland tegen
komt. Daarnaast wordt het leven 
een stuk duurder door allerlei 
nieuwe voorzieningen die vra&
ger ontbraken. Volgens Rhein
braun voelt 85 procent van de 
mensen zich prettiger in hun 
nieuwe aogeving. Maar Rhein
braun schildert een tê mooi 
beeld: de verhuizing werpt haar 
schaduw ver vooruit, er gaat een 
verlammende werking vanuit. Niet 
alleen sociale maar ook psycho
logische problemen kenmerken 
het proces. Vooral oudere men
sen zien er tegenop om huis en 
haard te verlaten en de boeren 
hebben het moeilijk om een ande
re boerderij te vinden. Protes
teren helpt niet, de bruinkool 
krijgt alle voorran9: zelfs de 
doden op het kerkhof worden op 
kosten van Rheinbraun in de 
nieuwe plaats herbegraven! 

In tegenstelling tot andere ac
tiviteiten zoals wegenbouw, in
dustrie- en stadsuitbreiding, 
worden de bedrijfsvlakten van 
de bruinkoolwinning slechts 



''tijdelijk" in gebruik genomen. 
Na de "ontkoling" worden de af
valbergen beplant en bebost om 
hellingerosie tegen te gaan, de 
groeven worden dichtgegooid en 
afgedekt met een laag vrucht
bare lössgrond. Sommige groeven 
worden bij gebrek aan materiaal 
opgevuld met oppervlaktewater, 
zodat omvangrijke meren en vij
vers ontstaan. Het doel van de
ze grootscheepse herinrichting 
is de wederopbouw van een cul
tuurlandschap waarbij recreatie
gebieden en bosrijke gebieden 
centraal staan. 
Door Rheinbraun werd tot 1982 
op 20.000 hectare grond beslag 
gelegd. Hiervan zijn reeds 
13.586 hectare opnieuw in cul
tuur gebracht. "Wir arbeiten 
mit grossem Respekt für dem ~en
schen und der Natur" aldus 
Rheinbraun in haar informatie
blad. Het is echter te mooi om 
waar te zijn. Twee voorbeelden 
mogen dit verduidelijken. 
Uitgangspunt voor de kwaliteit 
van de nieuwe bossen is de bo
dem. De nieuwe bodems zijn meng
bodems; op basis van kostenover
wegingen worden de verschillen
de gesteenten- en grondsoorten 
willekeurig door elkaar gelegd 
en niet zoals in de natuur 
laagsgewijs. De bodems worden 
beplant met bomen waarbij de 
pioniervegetatie wordt overge
slagen. En juist deze fase is 
erg belangrijk omdat zich hier
in een stabiele water- en voe
dingsstoffenhuishouding ontwi~
kelt, Het gevolg is dat het bos 
zich op langere termijn niet 
kan handhaven, ziek wordt en 
sterft. 
Rheinbraun spreekt over "roman
tische" meren, geschikt voor al
le vormen van recreatie. Ecolo
gisch gezien zijn reeds ver
scheidene van deze meren biolo
gisch dood. Een verdere aantas
ting wordt gevreesd door de in
vloed van zure regen, die voor 
het merendeel wordt veroorzaakt 
door de met bruinkool gestookte 
electriciteitscentrales.Rhein
braun is vooralsnog niet van 
plan de uitstoot van verzurende 
stoffen te beperken door bij
voorbeeld gebruik te maken van 
rookgasreinigingsinstallaties. 
Het afsterven van naaldbossen 
en het verdwijnen van alle wa
terleven in meren en vennen 
gaat gewoon door. 
Na beëindiging van Hambach I 

blijft een reusachtig gat over 
van 3500 hectare dat ook zal 
worden omgeturnd tot een meer. 
Het is alleen de vraag waar men 
het water vandaan moet halen. 
Door de voortdurende grondwa
terdalingen zullen de oorspron
kelijke grondwaterverhoudingen 
nooit meer worden bereikt, zo
dat oppervlaktewater gebruikt 
zal moeten worden voor de op
vulling. Helaas is het Rijnwa
ter van dermate slechte kwali
teit dat dit niet zomaar kan 
gebeuren. Zuivering is aller
eerst nodig en dat kost geld. 

PROTESTEN 
In het verleden zijn de protes
ten tegen de bruinkoolwinning 
zwak geweest. Maar de twijfels 
groeien nu de omvang duidelij
ker wordt en de ecologische ge
volgen tastbaar worden. De ge
meentebesturen van onder andere 
Erkelenz en Mönchengladbach 
verzetten zich steeds heftiger 
tegen de bestaande plannen. 
Landbouwers trekken aan de bel 
in verband met uitdroging van 
hun landbouwgronden. Er komen 
initiatieven vanuit de bevol-

Naast uitgaven van brochures 
over het wel en vooral het wee 
van de Rheinbraun-activiteiten, 
heeft men in mei 1984 in op
dracht van de Grünen een studie 
gemaakt, genaamd "Problemauf
riss Braunkohle". In dit rapport 
worden de negatieve ecologische 
gevolgen van de bruinkoolwinning 
geschetst: grondwaterdalingen, 
tekort aan schoon water, zure 
regen, afsterven van bossen. 

Het is opmerkelijk dat het "ge
heime" STAWA-rapport veel over
eenkomsten vertoont met de con
clusies die de Grünen meer dan 
vier jaar later uiten. 
De milieubeweging zet de tanden 
in het Hambachproject. De Grü
nen zijn een grootscheepse cam
pagne tegen Rheinbraun gestart 
met als doelstellingen: een 
stapsgewijze vermindering van 
de bruinkoolwinning, het stop
zetten van Hambach I en verhin
dering van de ontsluiting van 
nieuwe dagbouwgebieden zoals 
Hambach II en Frimmersdorf West 
West; het op~etten en uitvoeren 
van een informatiecampagne ten 
behoeve van de bevolking; decen
tralisering van de energievoor
ziening. 

ifcortzetting vàn de bruinkoo.l
winning in zijn huidige vorm is 
vanuit sociaal en ecologisch 
oogpunt onverdedtgbaar en zal 
leiden tot een natuurramp. De 
wegen waarlangs dit kan worden 
voorkomen,liggen in een alter
natieve energiepolitiek, waartoe 
de Grüne een eerste aanzet heb
ben gegeven. De strijd tussen 
economie en ecologie gaat onver
minderd verder. 
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DERTIG JAAR ATOOMSTROOM 
Sedert het incident in Harrisburg ( 1979} gaat het niet meer zo 
goed met kernenergie. In de Verenigde Staten gaat de bouw van 
minstens 10'0 kerncentrales niet door, de kernenergie-industrie 
(reactorbouwers en toeleveringsbedrijven} moet nieuwe afzet
gebieden vinden 0111 te kunnen voortbestaan. De "rest van de we
reld" wordt het nieuwe afzetgebied. 
Volgens berekeningen van qet IAEA (Internationaal Atoom Energie 
Agentschap} wordt momenteel 12% van alle stroom op de wereld 
opgewekt met behulp van kernsplijting, waarvoor driehonderd 
kerncentrales staan opgesteld in 25 landen. Elk jaar stijgt 
het aandeel van kernenergie in de strooiDVoorziening met 1%. 
Ondanks de ontwikkelingen in de Verenigde Staten raakt kern
energie steeds verder ingeburgerd. 

De atoomstroom-geschiedenis 
b~gint precies 30 jaar gele
den, in 1954 dus. 
Geheel tegen de verwachtingen 
in levert een Russische kern
reactor - in de buurt van Mos
kou - de eerste stroom aan • t 
electriciteitsnet. Een jaar 
later volgen de Verenigde 
Staten en Groot-Brittanie. 
Vi.a het Amerikaanse progranuna 
"Atom for peace" wordt kern
energie voor stroomopwekking 
in Europa geintroduceerd. In 
1984 telt de wereld 317 cen
trales, waarvan alleen al 80 
in het land van Uncle Sam. 
De Sowjet Unie beheert 40 re
actoren, Frankrijk en Groot
Britt6nië delen de derde 
plaats met elk 32 en Japan 
staat vijfde op de wereldrang
lijst met 25 centrales. 
Zes ontwikkelingslanden be
schikken samen over 13 kern-
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centrales, allen van westers 
fabrikaat. Pit aandeel van 4% 
(van alle 317 centrales} zal 
in de nabije toekOIIlSt snel 
stijgen. De oorzaak van deze 
versehui ving ligt in de Ver
enigde Staten. 

• Harrlsburg-effect • • · • • • 
De Amerikaanse kernindustrie 
zit in grote problemen. Het 
"incident" te Harrisburg -
zoals de bijna-ramp door het 
IAEA wordt genoemd - heeft 
méér gevolgen dan men zou ver
moeden. Ofschoon voorstanders 
van kernenergie in koor roe
pen dat het "grval" Harris
burg op zich niet zo rampza
lig was ("We hebben er zeer 
veel van geleerd"} heeft zich 
in werkelijkheid een catastro
fe voltrokken. Die komt erop 
neer dat het vertrouwen in 

kernenergie ernstig is geschaad. 
De Amerikaanse banken hebben 
een dure les gehad. De eigenaar 
van de Harrisburg-centrale, 
Metropolian Edison, is bankroet. 
Alleen al de schoonmaakkosten 
zouden 3 miljard gulden bedra
gen. De totale financiële 
schade van het "incident" wordt 
geraamd op ruim 10 miljard gul
den. 
Ook andere maatschappijen zit
ten in de problemen. Vernieuw
de veiligheidsmaatregelen, als 
direct gevolg van "Harrisburg" 
jagen de eigenaars van kern
centrales op hoge kosten. En 
de banken twijfelen. 
In de Verenigde Staten leveren 
handelsbanken de benodigde gel
den voor de investering in de 
kerncentrales. Maar de eens 
zo hoopvolle, winstgevende 
kernindustrie is in de ogen van 
de bankiers veranderd in een 
zwart gat met grote financiële 
risico's. In Californië krijgen 
electriciteitSIIlaatschappijen 
geen geld meer, maar het advies 
te investeren in energiebespa
rende maatregelen en duurzame 
energiebronnen. De banken be
palen het energiegebeuren in 
de Verenigde Staten. 
Frankrijk heeft geen last van 
bemoeizuchtige bankiers. De 
Franse staat beheert het kern
energieprogramma met als doel 
zoveel mogelijk centrales te 
bouwen 0111 in het jaar 2000 

De Washington Public Power Sup
ply Systems wilde maar liefst 
vijf kerncentrales tegelijk 
gaan bouwen. Vijf was echter 
teveel en de electriciteita
maatschappij ging failliet. 
Andere maatschappijen proberen 
een bankroet te voorkanen door 
de stroomtarieven fors te ver
hogen. Kansas Oil and Electri
city. wil in vier jaar tijd de 
stroomprijs voor kleinverbrui
kers verdubbelen. Het gevolg is · 
dat de klanten zuiniger met de 
stroom gaan omspringen. Daardoor 
haalt men niet voldoende inkom
sten en wordt het faillisement 
versneld. 
Want Amerikaanse banken kermen 
geen genade. 



80% van alle stroom uit urani
um te betrekken. 

•schulden••••••••• 
De Franse staat financiert het 
ambitieuze atoomproqramma. De 
benodigde gelden worden op de 
internationale kapitaalmarkt 
geleend. Het gevolg van deze 
handelswijze is dat Frankrijk 
momenteel met een gigantische 
schuld zit. Bi~ het thema : 
"Internationale schuldenlast" 
staat Frankrijk op de derde 
plaats van de ranglijst, net 
achter derde wereld-landen 
Brazilië en Argentinië.De to
tale schuldenlast bedraagt 350 
miljard gulden, waaxvan onge
veer 70 miljard gulden drukt 
~de ~ost "kernenergie". Het 
bou~rogramma loopt echter ge
woon door, de schulden stijgen. 
"De kosten van kernenergie zijn 
niet alleen hoog, maar ook erg 
onvoorspelbaar. Geen enkele 
weldenkende kapitalist gaat 
iets bouwen zonder dat hij de 
kosten kent." Deze uitspraak 
komt van s. Freeman, directeur 
van de grootste Amerikaanse 
electriciteitsmaatschappij 
Tennessee Valley Authority en 
typeert de Amerikaanse crisis. 
Wallstreet doet de rest. Vol
gens planning zouden er in 1983 
in de Verenigde Staten bijna 
250 kerncentrales draaienr 
Maar de werkelijkheid vertoont 
een geheel ander beeld: slechts 
86 leveren .stroom aan het net, 
12 zijn er volledig uit bedrijf 
genomen, 52 zijn in aanbouw 
met vergunning, 2 wachten op 
zo'n vergunning en 108 zijn 
definitief afbesteld. 

~.~t:~l:. ! ! 
xerncentrales ' 

j. 

'1 · ' 173 ps •n '79 '81 '83 

·situat1e v~renigde staten eind 
1~83, i , j i . : i I 

·!~ .. Kerncentrales ûit bedrijf (12) 
2~ Kerncentrales in bedrijf (86) 
_3~ .. In !aanbouw met vergunning(!i2l 
4·~ Bestelde centrales (2) . 
5~ Afl:iestelde kerncentrales qo8) 

Bij de afbestelde centrales 
zaten er ook enkele die al in 
aanbouw 1waren. Men vond het 
echter voordeliger de bouw te 
staken dan ze af te bouwen. 
Dit "trieste" beeld verklaart 
de inspanpingen van Amerikaan
se bedrijven als Westinghouse 
en General Electric om elders 
in de wereld compensatie te 
vinden voor het verlies in 
eigen land. De ontWikkelings
landen vormen een aantrekkelij
ke prooi. Veelal kunnen deze 
arme landen de dure aardolie 
niet betalen •• en kernenergie 
is was toch z6 goedkoop! 
Het is te hopen dat de ontwik
kelingslanden op de hoogte 
worden gebracht van de finan
ciële problemen in de Verenig
de Staten. Daarnaast spelen 
ook de vraagstukken rond kern
afval en het probleem van de 
proliferatie van nucleair mate
riaal een rol. 

Aantallen kerncentrales in bedrijf en prognoses van IAEA 
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Het IAEA juicht de deelname 
van derde wereldlanden toe. 
Op die manier kan in het jaar 
2000 de zeshonderdste kern
centrale worden ingeschreven. 
Volgens hun planning zullen er 
in 1985 ruim 500 centrales 
draaien. Dit cijfer wordt bij 
lange na niet gehaald gezien 
de afbestellingen in de Ver
enigde Staten 
Vandaar de overmatige belang
stelling voor landen als Ban
gla Desh, Korea, Taiwan, India, 
Filippijnen, China en Pakistan. 
Immers, de statuten van het 
IAEA zijn duidelijk: "Het 
voornaamste doel is het ver
snellen en vergroten van de 
bijdrage van kernenergie in 
het licht van vrede, welzijn 
en welvaart over de hele we
reld." 
Met steun van het IAEA wordt de 
kernindustrie in staat gesteld 
nieuwe orders te verwerven in 
Mali, Soedan, Thailand en an
dre landen waar men zelfs niet 
in staat is de eigen bevolking 
te voeden.Bovendien leidt de in 
introductie van kernenergie in 
derde wereldlanden onvermijde
lijk tot een forse stijging 
van de schulden aan het buiten
land. 

• dertig jaar is genoeg • • • 
Na dertig jaar ervaring met 
kernenergie mag de conclusie 
getrokken worden dat deze pe
perdure energiebron ~et pen
sioen mag gaan.Liefst zo snel 
mogelijk, aangezien elke kern
centrale voor nieuwe problemen 
zorgt in de vorm van afval. 
Daarvoor is noq steeds geen af
doende oplossing gevonden. Het 
is misdadig om derde wereld
landen te laten opdraaien voor 
het falen van een "hoogwaardige 
technologie" die nog steeds 
geen oplossihg weet voor de 
restproducten. Maar niet enkel 
in de westerse landen wordt 
het faillisement van kernener
gie duidelijk. Ook de Sowjet 
Unie geeft toe dat de kosten 
de pan uit rijzen. "Goedkoop 
is het niet. Zo kosten bij
voorbeeld de in de Sowjet Unie 
in gebruik zijnde beveiligings
systemen met drie- en vier
voudige bewaking en het ge
sloten circuit bij het gebruik 
bijna de helft van de centrale" 
aldus Aleksei Poetintsev in 
USSR Informatiebulletin. 
Maar ook de Sawjets denken niet 
aan stoppen. Ze zijn namelijk 
lid van het IAEA. 
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MILIEU ALS WERKGEVER Wim Kersten 

In de zeventiger jaren bepaalden "geitewollen sokken" het beeld 
van een nieuwe beweging. Sinds enkele jaren zijn de effecten van 
de milieu- en energiebeweging steeds duidelijker zichtbaar aan 
het worden. Het moeizame geploeter van pioniers wordt omgezet in 
nieuwe werkgelegenheid, waarin hergebruik, energie, voedselpro
ductie en natuur- en landschapsbehoud centraal staan. De scharrel
economie krijgt tandjes en de wil om werk te maken van "milieu" 
is aanwezig. 

"De milieubeweging zit op een 
nieuwe lijn, dat zie ik. Vroe
ger spraken jullie over de 
hoofden van de mensen heen. Nu 
zie ik concrete projecten, met 
nieuwe mogelijkheden voor con
sumenten en producenten." 
Met deze woorden richtte wet
houder Van der Have van Rotter
dam zich op 8 september tot een 
bont gezelschap van kleinscha
lige ondernemers, milieumensen, 
wetenschappers en journalisten. 
Maar de wethouder was nog niet 
klaar: "Milieuis voor ons, en 
dat zeggen we heel eerlijk, mi
lieu is voor ons niet in de eer
ste plaats de Waddenzee of het 
knotten van wilgen. Werk maken 
van milieu is voor het Rotter
damse gemeentebestuur de zorg 
voor de minima en de machtelo
zen. Wij willen werk maken voor 
een grote groep landgenoten die 

20 

door de regering is afgeschre
ven." 
Rotterdam hheft een aantal ini
tiatieven ontwikkeld om het al
ternatieve werk in de milieu-
en dienstensector te stimuleren. 
Ook in een aantal andere gemeen
ten proberen mensen nieuwe en 
kleinschalige initiatieven op 
poten te zetten en uit te voeren. 
Dit ondanks het ontbreken van 
een duidelijk Haags beleid. 
Professor A. Nentjes, voorzit
ter van het Landelijk Milieu 
Overleg (LMO): "Het lijkt alsof 
er van "Den Haag" niets mag. 
Maar er zit toch hier en daar 
ruimte voor een locaal milieu
beleid.De plaatselijke overheid 
kan initiatieven bevorderen of 
verstikken. Het LMO wil aan be
stuurders én initiatiefnemers 
laten zien wat de mogelijkheden 
en de moeilijkheden zijn. In het 

boek "Milieu als werkgever" 
staan twaalf praktijkvoorbeelden 
vermeld die geleid hebben tot 
milieuvriendelijk werk. Voorbeel
den die tevens bewijzen dat mi
lieuvriendeli.jk werk ook nog 
economisch rendabel is." 

tegenstellingen? 

B:l.j elke maatregel om "iets" 
aan het milieu te doen, wordt 
vooral van de zijde van werk
gevers gewezen op de nadelige 
effecten voor het bedrijfsleven. 
Maatregelen zouden ten koste 
gaan van werkgelegenheid. Er is 
sprake van een tegenstel~ing 
tussen milieu en economie. 
Volgens de econoom w. Hafkamp 
(Universiteit van Amsterdam) 
gaat het om een schijn-tegen
stelling. Hij zegt hierover: 
"Het gekke van deze zaak is dat 
er altijd persé positieve baten 
moeten voortvloeien uit milieu
maatregelen. Dat is voor andere 
situaties ook niet het geval. 
Onderwijs en Defensie staan al
tijd buiten discussie als het 
om positieve baten gaat." 
Ook het bezwaar van werkgevers 
is misplaatst. "Er zijn nog 
steeds geen bewijzen dat mili
eumaatregelen de concurrentie
positie van het Nederlandse 
bedrijfsleven in gevaar zouden 
brengen. In andere landen wordt 
juist het tegendeel bewezen. 
Japan, West-Duitsland en de 
Verenigde Staten hebben een 
veel strikter milieubeleid dan 
Nederland." Als voorbeeld ver
wijst hij naar een Amerikaans 
chemisch concern dat al zes 
jaar werkt met een speciaal 



Nieuwe energie via scharreleconomie 

Presentatie boek "Het milieu als werkgever", 
rotterdam, 8 sept.'B4 (foto Wim Kersten} 

milieuprogramma: Pollution 
Preventing Pays (Voorkoming 
van milieuvervuiling levert 
geld op). Bet bedrijf verbruikt 
nu veel minder energie, produ
ceert 700. 000 ton minder afval
water, en verdient daardoor 
ettelijke miljoenen per jaar. 
Pure winst als gevolg van een 
serieuze aanpak. 
Een dergelijke serieuze aanpak 
is ook te realiseren op kleine 
schaal. Bet LMO wil met haar 
programma "Het milieu als werk
gever" aantonen dat milieu en 
werk geen vijanden van elkaar 
zijn. Milieuvriendelijke ini
tiatieven zijn goed voor nieuw 
werk. Het LMO legt de nadruk 
op mogelijkheden op het gebied 
van hergebruik, ene,:-gie, voed
selvoorziening en natuur en 
landschap. 
"De bedrijfjes en projecten 
die werkzaam zijn in deze ge-
bieden hebben een aantal ken
merken gemeen. De praktijk leert 
dat het in het algemeen gaat om 
activiteiten die kleine groepen 
particulieren kunnen uitvoeren. 
Het aantal mensen dat er werkt, 
ligt tussen de 1 en de 50, maar 
er bestaan ook grotere voorbeel-

den. Bet benodigde startkapitaal• 
valt meestal erg mee. Het gebied 
waarop ze zich richten, is vaak 
de eigen regio of stad." 
De milieubeweging wil met deze 
nieuwe aanzet niet beweren dat de 
Nederlandse economie op korte 
termijn volledig kleinschalig 
moet worden georganiseerd. Het 
gaat om een eerste bescheiden 
bijdrage aan de oplossing van 
het milieuprobleem ên het werk
gelegenheidsprobleem. 

· manifestatie 
Om het LMQ-initiatief meer ge
stalte te geven op provinciaal 
niveau hebben een aantal Bra
bantse organisaties plannen uit
gewerkt voor een manifestatie 
op 13 december aanstaande. 
Provinciaal Opbouworgaan Noord
Brabant (PON) , Brabantse Milieu 
Federatie (BMF), FNV Noord-Bra
bant, Brabants OVerleg Klein
schalig Ondernemen en Jeugd- en 
jongerenwerk Noord-Brabant wil
len tijdens deze manifestatie 
concrete mogelijkheden presente
ren aan beleidsmakers van de 
provincie en gemeenten ên aan 
mogelijke initiatiefnemers. 

Manifestatie "Milieu als werk
gever. 
Donderdag 13 december van 
10.00 uur tot 18.00 uur in het 
Baanlozencentrum, Voltstraat 19 
te Tilburg. 
Voor informatie: 
Wim Snijders I Kees Hoefnagel, 
telefoon 013- 351535 (PON). 

Het boek "Milieu als werkgever" 
is onder meer te koop bij de 
betere boekhandel. Het is ook 
te bestellen b!j de Brabantse 
Milieu Federatie, Willem !I
straat 15A te Tilburg (telefoon 
013 T 356225) en De Kleine Aar
de, Mupsel 17 te Boxtel (tele
foon 04116- 84921). 
De prijs bedraagt f 12,50. 

Tijdens een informatiemarkt zul
len "Geslaagde" projecten zich 
profileren en achtergrondinfor
matie leveren. Mensen die aan d.e 
slag willen, kunnen inspiratie 
opdoen en de overheden kunnen 
vernemen welke hindernissen op
geruimd moeten worden. 
Windmolenbouwers, schilleboeren, 
onbespoten tuinders en hout
sprokkelaars. Wellicht ook nog 
nieuwe beroepen die het milieu
vri~ndelijk werk gestalte gaan 
geven. 
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ATOOMVRIJSTAAT 
De aankoop van een stuk land bij één of meer kernobjekten vormt 
het doel van de Stichting Atoomvrijstaat. Onlangs is het voorlopi
ge koopkontrakt getekend voor een stuk land in Woensdrecht. Van 
het Ministerie van SUbsersieve Zaken van Atoomvrijstaat ontvingen 
wij het volgende bericht: 

De tijd is rijp voor ATOOMVRIJ
STAAT. De regering heeft plannen 
voor vier nieuwe kerncentrales. 
Om de illusie te wekken dat er 
voor het radioaktieve afval een 
oplossing kan worden gevonden, 
vindt er opnieuw een onderzoek 
plaats naar de zoutkoepels in 
Groningen en Drenthe. 
Het is $til rondom Wbensdrecht. 
Het besluiten tot plaatsen van 
de kernraketten in november 
1985 staat voor de overheid al 
vast. 

protest 
Een nieuwe vorm van protest, de 
aktie nAtoomvrijstaat", werd in 
1981 opgezet door Kollektief 
Rampenplan uit Sittard. De be
doeling was om door verkoop van 
paspoorten een stuk land bij de 
kerncentrale van oooewaard aan 
te kopen. Twee jaar later heeft 
een andere groep de aktie over
genomen en in april 1984 de 
stichting Atoomvrijstaat opge
richt. Met de aankoop van een 
stuk land bij fén van de kern
geweldobjekten, wil de stich
ting noodzakelijke bestemmings
planveranderinge.n ophouden. Dit 
kan door bezwaarschriften van 
allerhande aard en door het 
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vertragen van onteigenings
procedures. Poor verdeling van 
het stuk land kan <Ut ook op 
persoonlijke titel gebeuren. 
Verder kan deze staat wél die
nen als basis voor protest
akties en kunnen er wél klein
schalige , milieuvriendelijke 
aktiviteiten plaatsvinden. 

paspoorten 

Om land aan te kopen worden 
Atoomvrijstaat-paspoorten ver
kocht. De houderstars van deze 
paapoorten zijn de bugersters van 
deze staat. Elke burge.rster heeft 
evenveel invloed op het doen en 
laten van de stichting. Minimaal 
fénmaal per jaar, bij voorkeur 
in mei, zal een algemene ver.qade
rinq worden gehouden. 
Wie een paspoort wil bestellen, 
moet f 13,90 (f 12,50 + f 1,40 
verzendkosten) over maken op 
giro 2238597 t.n.v. Stichting 
Atoomvrijstaat te Amsterdam. 

obligatielening 
Om sneller aan een behoorlijk be
drag te kunnen komen is er in mei 
1984 een obligatielen.ing uitge-

Joost Andrik 

woensdrecht (foto Wim Kersten) 

schreven. Deze tweeduizend obli
gaties, ieder f 100,- groot, moe
ten gezien worden als renteloze 
lening. Als er v66r 1 januari 
1987 geen land is aangekocht, 
kunnen de dbl.igatiehoudersters 
hun geld terugkrijgen. Als er 
wel een stuk land is aangekocht, 
zullen er per jaar, twee jaar na 
datum van landaankoop, een aan
tal worden uitgeloot. Het geld 
van de verkoop van obligaties 
gaat op een speciaa1 daarvoor 
geopende,geblokkeerde rekening. 
Obligatiès kunnen worden besteld 
door o'liermaking van f 100,- op 
giro 4385104 van Triodosbank te 
zeist, t.n.v. Stichtinq Atoom
vrijstaat, Amsterdam, bankrek.nro 
21. 21.33.527. 

Op het moment zijn er ongeveer 
2000 paspoorten en 200 obliga
ties verkocht. Hierdoor heeft 
Atoomvrijstaat het voorlopige 
koopkontrakt kunnen tekenen voor 
een stuk land in Woensdrecht. 
Het is 2000 m2 qroot en grenst 
direkt aan de basis. 
De definitieve beslissing over 
aankoop zal vallen op de verga
dering van paspoort- en obliga
tiehouders op 18 november a.s . 
Atoomvrijstaat zoekt ook naar 
land in die gebieden die aange
wezen zijn als mogelijke plaats 
voor nieuwe kerncentrales. 
Verdere informatie over de 
atoomvrije staat is te verJo:ij
gen bij : Pos.tbus 80159, Amster
dam; telefoon 020~123995. 



Aardgas als lucratieve melkkoe 

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek van het kabinetsbeleid door 
de'l'Weede Kamer is weer achter de rug. Met een weinig hoopvol 
stemmende uitkomst: uitkeringen anlaag, woonlaten omhoog, voor 
de hogere inkomens en de bedrijven enkele kadootjes. Hetzelfde 
beeld geeft het aardgasbelied te zien. 

De aardgasprijs voor de klein
verbruikers moet omhoog met 3, 5 
cent per kubieke meter, terwijl 
de tarieven voor de bedrijven 
naar beneden gaan. Is het geen 
wrange grap dat de belgiese 
gasprijs op 1 oktober voor de 
gewon~ verbruiker met 3, 2 cent 
per m daalde, dankzij het feit 
dat Nederland aan België goed
koop aardgas is gaan leveren? 
Ook het feit dat de aardgas
baten met enkele miljarden mee 
zullen vallen door de hoge dol
larkoers, leidt niet tot lagere 
tarieven in ons land. We mogen 
Shell en Esso profiteren van 

de extra aardgasopbrengsten als 
gevolg van de stijging van de 
internationale olieprijzen. 

Deze ongerijmdheden vloeien 
voort uit het feitdat de prijs 
van aardgas nog steeds gekop
peld is aan die van huisbrand
olie. Tijdens een commissie
vergadering in de Tweede Kamer 
over het gasbeleid, op 21 novem
ber j.l. is weer eens uitvoerig 
over deze belachèlijke koppeling 
gediscussieerd. In navolging van 
onder andere de SER en de Alge
mene Energieraad bepleitte de 
oppositie bij die gelegenheid 

Wilben Willems 

een lagere prijs die meer in 
overeenstemming is met de prijs 
die voor het geexporteerde gas 
geldt. Minister van Aardenne 
kreeg eChter opnieuw de harte
lijke steun van de reqerinqs
frakties om de tarieven ook in 
de komende jaren nog verder op 
te trekken. Ten gunste van de 
schatkist, de Shell en Esso en 
het nederlandse bedrijfsleven. 
Vooral de zeer grote industriële 
gebruikers en de gastuinbouwers 
blijken hun graantje daarvan 
mee te pikken. 

De slaChtoffers zijn vooral de 
kleinverbruikers. Alleen al tus
sen 1975 en 1982 is de gasprijs 
voor hen met 46% meer gestegen 
dan de gemiddelde prijs (-en 
loon},stijgingen - tegenover 9 % 
in België. Het argument van dit 
kabinet dat hun uitkering (weer) 
even hoog is als in 1975 slaat 
dan ook nergens op. Hun woonlas
ten zijn immers wel fors gestegen 
met zo'n 25%! 

Een andere groep gedupeerden 
zijn de milieuvriendelijke boe
ren, ondernemex-tjes en tuinbou
wers. Zij profiteren niet van de 
speciale tarieven waar hun ver
vuilende broers wel recht op 
hebben. Een groffe onrechtvaar
digheid; bovendien is het een 
buitengewoon kortzichtige po
litiek om juist de vervuilers 
van ons milieu te subsidiëren. 
Voor zover er nog iets te her
stellen valt van de door land
bo'ilw, industrie, verkeer en raf
finaderijen aangeriChte sChade, 
zijn het de belastingbetalers 
die voor de kosten IQOeten op
draaien. 

Dezer daqen roept de Nederlandse 
Gasunie, een Coproductie van 
DSM, Esso, Shell en de staat 
ons in een pagina grote adver• 
tentie op om te bezuinigen op 
aardgas • door een paaX' lampen 
uit te doen. "Ons aardgas is 
in goede handen bij de Gasunie" 
laten ze ons weten. 
Een lucx-atleve melkkoe, zullen 
ze bedoelen! 
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GEEN BOSSCHE PIEK VOOR ATOOMELEKTRIEK -----------------------------------..-----------...--

(foto Vrije Foto/Rene Maagdenberg) 

De actie ··Bossche niek .. is nieuw leven ingeblazen. De eerste af
sluiting van een atoomstroomweigeraar in Den Bosch heeft de stil
te rond de atoomstroomacties verbroken. De golf nubliciteit die 
hierdoor is ontstaan en de reacties van mensen in de straat laten 
zien dat de wwerstand teqen kernenergie allerminst oebroken is. 
Over het nieuw ontwaken van de AYB . 

In april ' 84 boden diverse 
arceperingen de Rossche gemeen
teraad een petitie aan. waarin 
gevraagd werd zich teqen de 
kerncentrale van Dodewaard uit 
te spreken. Den Bosch heeft im
mers aandelen in de PNE~1 , en 
hierdoor ook in GKN . In maart 
" 82 gaan drie huishoudens tl ,-

weigeren: uit protest teaen 
kernenergie, en omdat er maar 
geen uitspraak van de gemeente 
komt . Dit aantal zal oplopen 
tot 45. 
Als eind ' 82 het GEB muntmeters 
wil laten plaatsen, wordt dit 
bij de NationalP Geschillencom
missie Openbare Nutsbedrijven 

aangekaart . Het GEB beloofde 
zich aan de uitspraak te zullen 
binden, en tot die tijd geen 
stappen te ondernemen. De uit
scraak laat nooal oo zich wach 
ten. Het GEB stapt echter naar 
de rechter, en deze veroordeelt 
in augustus '84 (er is nog 
steeds geen uitspraak van de 
commi ssie) een huishouden tot 
betalen vóór 15 september. 
Oo 2 oktober wordt dan het eer
ste huishouden afgesloten . Bet 
GEB belde bij de buren aan, dat 
ze dringend iets aan de meter
kast moesten doen . Later die 
dag merkten Han en Harriet dat 
ze geen stroom meer hedden . Van 
het GEB hebben ze officiëel 
niet gehoord dat ze afgesloten 
werden en ook de buren wisten 
niet dat het om een afsluiting 
ging. 
Er kwam veel publiciteit rond 
het geval. Het stadhuis van Den 
Bosch werd svmbolisch en demon
stratief afgesloten. Tijdens 
deze actie kwam de uitspraak 
van de geschillencommissie 
t.a.v. de muntmeters. Het GEB 
moet !35,- aan Han betalen ... 
Van de 45 huishoudens moesten 
er acht vóór 15 september beta
len. Alleen Han heeft dit niet 
qedaan. Daarna kregen noq tien 
anderen bericht om vóór 20 ok
tober te betalen. Acht hiervan 
gingen op vrijdag 19 oktober 
demonstratief hun schuld inlos
sen. Bi nnenkort zijn er dus 
weer afsluitingen en/of actie 
te verwachten in Den Bosch. 

------------------------------------------WAAR KOMT DIE ROTZOOl VANDAAN ? ------------------------------------------
Gemidàclde maande
lijkse zwavelnPer-

52~~-J~~-!22.~~~2_ 
NOORWEGEN 2~5 

ZV.'ED!::N 475 
GR . BRJTTANNIE 847 
NEDERLAND 173 
BELGJE 161 
W. OUJTSLAND 1158 
DEi~EMARKEN 109 
O. Dli!TSLAND 778 
POLEN 1330 
TSJF.CHOSI.OW. 1301 
OOSTJ,;NRlJK 341 
YUGOC.LAVIC 1079 
lTIILIE 11 32 
z;,•JTSERI.IIND 141 
!'R.;NKRl J1( 12 1 
SFIINJE 138 

Ofschoon niet elke dode boom ' t 
s l achtoffer is van zure regen 
zijn er voldoende redenen om 
het vraagstuk bij de wortels aan 
te pakken. In het afgelopen jaar 
zijn t i entallen congressen ge
wijd aan mogelijke oplossingen . 
Steevast werd gewezen op een 
internationale aanpak omdat 
zure regen grensoverschrijdend 
is . Bijgaand overzicht geeft 
duidelijk aan dat Noorwegen en 
Zwitserland het meest te lijden 
hebben van "buitenlandse" zure 
regen . Groot-Brittanië impor
teert slechts éénvijfde van de 
zwavelneerslag . 
Alle congressen ten spijt is er 
in de situatie niets veranderd. 
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