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"En, meneer van Thijn, die kladpartij 
tijdens dit wereldkampioenschao hockey 
trekt u zich als burqemeester van Am
sterdam toch bijzonder aan?" 
"Zeer zeker, maar kijk, wat is dit 
toch een zeldzaam mooi sportevenement, 
kijk toch ••• " 
"Maar wat denkt u er aan te doen, om 
te voorkomen dat het weer gebeurt?" 
"Zeer zeker, maar kijk naar al die 
blije en zingende supporters, dit is 
toch ..• " 
"Gaat u dan harder optreden tegen deze 
terroristen?" 
"Zeer zeker, maar ziet u het niet, dit 
is toch sport zoals die moet zijn. Ik 
voel me ••. " 
"Hoe voelt u zich, meneer van Thijn, 
na deze aanslag?" 
"Zeer zeker, meneer Smeets, daarin ·kan 
ik helemaal met u meegaan. Onze dames 
hebben zich geweldig geweerd en het 
publiek voelt helemaal met onze dames 
mee." 
"Maar die vertegenwoordigers van het 
IOC, wat vonden zij ervan? Kan Amster
dam de veiligheid van dit evenement 
nog wel garanderen?" 
"Die vinden dit prachtig, meneer eh 
Smeets. Kijk toen hoe onze meisjes 
deze aanval weer prachtig hebben af
geslagen!" 
"En die bommen?" 
"Die brisantbommen uit de Tweede We
reldoorlog in Leek? Die worden nog 
vóór 1992 onschadelijk gemaakt. Zie 
toch, wat een combinatie!" 
"Nee, meneer van Thijn, ik bedoel die 
twee bomaanslagen in Amsterdam ••• " 
"Ah, die, nou die zullen we hard aan
pakken. Wij hebben de zaak goed onder 
controle, net als onze achterhoede. 
Kijk toch, daar komt geen Duitse aan
val doorheen ••• " 
"U voelt zich straks ook een beetje 
wereldkampioen?" 

Na 5 juli was de postbus van 'allicht' 
te klein. Ruim 850 schriftelijke aan
vragen voor de "eurokaart", uit binnen
en buitenland .(Zweden, Zwitserland, 
W.Duitsland). De kaart moest worden 
herdrukt in een oplage van 1100 exem
plaren. Alles is nu weg. 
Komt zoiets omdat de Nederlanders zo 
kritisch op vakantie (willen} gaan, 
of ••• omdat de kaart gratis was?? 

EEN NIEUWE RONDE 
ZOEMEN NA DE KERNRAMP 

redactioneel 
"Zeker, we rollen die terroristen ge
woon op. We zijn over de hele linie 
sterker. Dit soort akties tolereren 
wij gewoon niet. Onze meisjes zullen 
hun overwicht in cijfers weten uit te 
drukken." 
"U heeft vrouwen ingezet bij de opspo
ring van de daders?" 
"De inzet van onze meisjes is toch 
fantastisch? En het publiek staat ook 
aan onze kant. Kijk toch wat een en
thousiasme. Dat mogen we door een klein 
groepje tegenstanders toch niet laten 
verstoren? We leven in een vrije demo
kratie en de meerderheid wil dat Ne
derland wint, dus zullen we winnen". 
"Amsterdam heeft 't?" 
"Van alles wat, meneer Smeets, van al
les wat." 
"Sport en politiek zijn soms moeilijk 
van elkaar te onderscheiden, bedoelt 
u dat te zeggen, meneer van Thijn?" 
"Politiek bedrijven is ook een sport. 
Wat een sportief festijn, dit wereld
kampioenschap hockey, vindt u ook niet 
meneer Smeets? Maar bedankt voor dit 
gesprek." 
"r.raag gedaan, meneer van Thijn, graag 
gedaan." e 
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ENERGIEBEDRIJVEN VERDWIJNEN .IN PNEM-BEHEER 
TSJERNOWAARD_, 
HET KALF IS VERDRONKEN_, WAT NU_, 
0\'IE I LEN MET DE KRAAN OPEN 
SUPERLAMP VOOR DE KRINGLOOP 
TWEE MATEN 
BUITENPARLEM. I I 
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Een nieuwe ronde 
In hoeverre is een nieuw ener
giedebat nodig en mogelijk. 
Paul Kuypers (stafmedewerker 
Provinciaal Opbouworgaan Noord
Brabant) zet de bakens uit voor 
de nieuwe koers van de energie
beweging. Een moeizaam pad tus
sen coalitie-vorming en actie 
voeren. 

Het is opvallend hoe bescheiden de 
energiebeweging op de kernramp in 
Tsjernobyl heeft qereageerd. De brede 
onrust in de samenleving ginq gepaard 
met duidelijk stilzwijgen aan de kant 
van de actievoerders. 
Boe kwam dat? Was het niet nodig iets 
te zeggen, omdat de Russische kata
strofe verdere argumenten overbodig 
maakte? Was het 'eigen gelijk' vol
doende bewezen? Of zag men plotseling 
dat een moeizame strijd van jaren niet 
opgewassen bleek tegen de domme over
tuigingskracht van een brandende kern
reactor? 
Mogelijk kloppen deze veronderstel
~ingen n.iet en is de energiebeweqing 
toch aan het woord gebleven, Baar ge
luid werd alleen minder gehoord; het 
verdween in de g~ van het mass~e 
koor van verontruste bu.rgers. Voor 
uit de toon vallende solisten was 

daarin weinig plaats. De eerste rangen 
waren gereserveerd voor de spreekbui
zen en autoriteiten. Tot hun niet ge
ringe verbazing ontdekten die , dat ze 
plotseling van verdedigers in aanval
lers waren veranderd. 
Bet zou niet verwonderlijk zijn als 
dit soort rolwisselingen de energie
beweging in verlegenheid heeft ge
bracht. Wie langdurio de ambivalente 
indruk van de zwijgende meerderheid 
heeft moeten doorstaan, l .aat zich niet 
onverhoeds tot de publieke vertegen
woordiger van die meerderheid uitroe
pen. 
Wat de energiebeweging mogelijk ook op 
het verkeerde been heeft gezet, is 
het "voortvarende" besluit van de re
gering om de voorqenomen bouw van twee 
nieuwe kerncentrales op de lange baan 
te schuiven. Voor actie en mobilisa
tie was er na dat besluit weinig ruim
te meer. De aangrijpingspunten waren 
verdwenen. Er bleef slechts een vacuüm 
over, waarin de maatschappelijke ener
gie bij voorbaat krachteloos was, 

een bredere politiek 
Zonder al te veel moeite. valt de nu 
ontstane situatie te vergelijken met 
de situatie die zich voordeed nadat 
het parlement het besluit had genomen 
om de plaatsing van kruisvluchtwapens 
goed te keuren. Vanaf dat moment kwaM 
de vredesbeweging in grote verlegen
heid te verkeren en werd er kritiek 
geleverd op haar eenzijdiqe strijd 
tegen het plaatsingsbesluit. Actie 
voor een bredere vredespolitiek, is 
nu het parool. De fixatie op één as
ceet van de (nucleaire) bewapeninq 
moet worden afgezworen . 
Hetzelfde lijkt nu te gebeuren met de 
strijd tegen de kernenergie. Er zijn 
geluiden te horen, dat er teveel over 
kerncentrales is gepraat en te weinig 
over de bredere energieproblematiek. 
De milieubeweging zou er goed aan 
doen de bakens te verzetten en de dis
cussie te richten op lange-termijn
energiescenario's . Zij zou zich minder 
degensief moeten opstellen. Minder het 
accent leggen op verzet en oppositie 
en meer op eigen thema's en alterna
tieven. 
De pleitbezorgers van deze nieuwe 
strategie hebben vermoedelijk een re
delijk deel van het gelijk aan hun 
kant. Vanuit een uitsluitend defen-
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sieve positie zal de milieubeweging 
nooit een koers- bepalende factor in 
het energiebeleid worden. Als Tsjer
nobyl iets duidelijk heeft gemaakt, 
dan is het wel dat de politieke strijd 
zelden langs het model van een discu9-
sie tussen meerderheden en mi.nderhe
den verloopt. Feiten en gebeurtenisset 
zijn belangrijker dan parle~ntaire 
of buiten- parleme.ntaire debatten. 
Zoals de Brede Maatschappelijke Dis
cussie heeft laten zien, kost het de 
staat weinig lll08.ite om de politieke 
en maatschappelijke discussie naar 
zijn hand te zetten . Men mag daaruit 
de conclusie trekken, dat het instru
ment van het "maatschappelijk ver
toog" weinig toekomst heeft. Inspraak, 
maatschappelijke discussie, ·volkspe
titionnement, zijn interventies die 
nauwelijks bestand zijn tegen het 
harde regime van een no-nonsense be
leid. Pleidooien voor een he.rhaling 
van de BMD, zoals hier en daar n! 
Tsjernohyl zijn gehoord, bieden naar 
mijn mening weinig perspectief. Zij 
zullen niets nieuws opleveren en geen 
enkele invloed hebben op de besluit
vorming van reaering en parlement. 

wat te doen? 
Er is voor de energiebeweging overigens 
geen enkele re~n om de evaluatie van 
rsjernobyl in haar nadeel te laten uit
vallen. Door jarenlange actie is er 
een klimaat ontstaan, waarin de rege
ring het zich niet kan veroorloven tot 
verdere uitbreiding van het kernener
gie-arsenaal over te gaan. De strijd 
is echter niet beslecht. Als de rim
pels in het water zijn weggetrokken, 
zullen de oude opties opnieuw aan de 
orde komen. 
De vraag is wat dan te doen? Naar mijn 
mening moet de energiebeweging niet 
afwachten en het initiatief in handen 
zien te krijgen. In de eerste plaats 
moet zij er voor zorgen dat Tsjerno
byl niet van het toneel verdwijnt. 
Volhardende aandacht voor de effecten 
van deze ramp en van toekomstige ca
l.amiteiten is nodig. In de tweede 
plaats moeten pogingen worden gedaan 
om het front te verbreden. Dat zal niet 
gemakkelijk zijn. Voor velen blijft 

rsjernobyl niet meer dan een incident. 
Het is niet de grote ommekeer, zoals 
vaak wordt gesuggereerd. Tsjernobyl 
heeft wel in bredere kringen het in
zicht gewekt dat toepassing van nucle
aire energie grote risico ' s met zich 
meebrengt. Maar dat inzicht is niet 
diep geworteld. De komende tijd moet 
dan ook worden nagegaan of het moge
lijk is om de schok die Ts1ernobvl te
weeg heeft gebracht, in effectieve 
politieke actie om te zetten. Dat kan 
waarschijnlijk alleen maar stap voor 
stap. Mensen zijn moeilijk te mobili
seren op lange-te~jn-scenario's . 
Het zou al een hele vooruitgang zijn 
als de spanningsboog zou kunnen worden 
uitgezet van nucleaire energie naar 
alle grootschalige energie. 

dilemma's 
Voor de .energiebeweging zal het de ko
mende periode de vraag zijn of zij in 
staat is om beslag te leggen op de 
centrale thema's in het energiedebat, 
en hoe ze .haar positie in dat debat 
tot gelding weet te brengen . 
De ' dilemma's waarvoor de beweging 
daarbij komt te staan, zijn ingewikkeld. 
Zij worden aan de ene kant begre.nsd 
door de redelijkheid van de ~ieuwe co
aH tie 1 aan de andere kant door t\et 
radicalisme van de punctuele strate
gieên. 
Tot nu toe werd het beeld van de ener
giebeweging vooral bepaald door de 
tweede lijn. Concrete acties waren 
het belanqrijkste wapen in de strijd 
voor een ander energiebeleid. Dankzij 
de energiebeweging is er geleidelijk 
aan een maatschappel~jk draagvlak on~ 
staan voor een dergelijk beleid. De 
politiek-economische besluitvorming 
heeft zich daar tot nu toe weinig aan 
gelegen laten liggen. Voor de milieu
beweging is de vraag dan ook blijven 
best.aan op welke marder het proces 
van besluitvorming kan worden omgebo
gen • . 
Het aangaan van coalities met andere 
maatschappelijke krachten wordt momen
teel als de meest aangewezen weg da~ 
voor gezien. 
Alvorens die weg definitief op te gaan 
doet de energiebeweging er goed aan, 
daar grondig over na te denken. Het 
risico is groot dat een kritische 
energiebeweging daardoor in de ver
drukki.ng komt. De solidariteit met 
velen zal de "zorg voor het eigen 
huis" (zoals oud-minister Winsemius 
dat uitdrukt) doen toenemen. Het is 
echter de vraag of dat huis wel be
woonbaar zal blijven, wanneer alle 
belangen daari n hun plaats moeten vJn. 
den. Al te optimistisch. mogen. we 
daarover niet zijn. De beste garantie 
tegen een eenzijdig coalitiestreven 
is hét vasthouden aan de actielijn, 
die de energiebeweging altijd heeft 
gevolgd. Alleen met "twee handen" 
valt er op den duur wat te bereiken. e 



Nederlandse bijen gezond en Russische 
honing verdacht 

Zoemen na de kernramp 
Niet alleen mensen, melk, fruit 
en landbouwgewassen zijn getrof
fen door de radioactieve wolk 
die Europa bedekte. Ook vogels, 
insecten en andere levende we
zens hebben de volle laag gekre
gen . De bijen lijken redelijk 
goed bestand tegen radioactieve 
straling. Dat zijn de voorlopige 
conclusies in Nederland. Over de 
honing uit de Sovjet-Unie maakt 
men zich overigens wêl zorgen. 

"Ecologisch gezien, is de ramp met de 
kerncentrale in Tsjernobyl nog maar 
net begonnen. Trekvogels die de stra
ling overleefd hebben, zullen zorgen 
voor een gigantische verspreiding van 
radioactiviteit naar andere st:reken." 
Deze waarschuwende opmerking van Kla
risse Nienhuijs (Waddenverenigingl 
schetst in een notadop de ingrijpende 
gevolgen die ons nog te wachten staan. 
Vogels kunnen de radioactiviteit ver
plaatsen, de eierproduktie en de le
vensvatbaarheid van de broedsels kun
nen sterk teruglopen. Onder zangvogels, 
met name de nachtegaal, is reeds een 
opvallende sterfte waargenomen. 
Als vogels zo kwetsbaar zijn voor de
ze straling, hoe moet dat dan met de 
insecten? A.ls de bijen zouden 'sneu
velen', is dat sneu voor de honing
liefhebbers, en tevens katastrofaal 
voor de fruitindustrie: de bestui ving 
valt voor een groot gedeelte weg, en 
er komen minder appels en peren. 

sterke bijen 
De schade onder de bijenstand blijkt 
voor Nederland nogal meet te vallen. 
In het blad "Bijenteelt" (juni 1986) 
beschrijft Dr c. van Heemert de ge
volgen voor het bijenvolk: "Vanwege 
het bloembezoek in begin mei is te 
verwachte.n dat bijen en dus bije.npro
dukten ook straling opliepen, alhoewel 
de belangrijkste voorjaarsdrachten 
(fruit en koolzaad) pas na de eerste 

week optreden. Wat het eventuele risi
co voor bijen betreft, kan gesteld 
worden dat uitgebreid onderzpek met 
straling en insecten heeft uitgewezen, 
dat insecten z.eer radio-resistent zijn, 
dat wil zeggen dat ze zelfs bij hoge 
doses straling geen enkel probleem 
ondervinden. Pas bij zeer hoge doses 
(meer dan 1000 maal sterker) treden 
er effecten op, die het nakomelings-

schap tot afwijkingen kunnen leiden . 
Wat de onrijpe honing en het verza
melde stuifmee1 .betreft hebben we me· 
tingen laten verrichten om een indxl:k 
te krijgen. Honing die we hebben la
ten meten, bleek gtfén verhoging te 
hebben ten opzichte van de achter
grondstraling. Biermee bestaat dus 
geen probleem. Van het verzamelde 
stuifméel werd echter wel een lichte 
verhoging va$tgesteld in de eerste 
week van mei. De gemeten radioactivi· 
teit lag op het nivo dat bij de spi
nazie werd gemeten. TWee weken later 
was dit weer op een zeer laag nivo 
terug. Omdat in Nederland de consump· 
tie van stuifmeel op zeer geringe 
schaal plaats vindt, vonden we het 
nuttig om bovengenoemd resultaat te 
geven. Duidelijk mag zijn dat de con· 
sumptie van honing en stuifmeel door 
de mens in de huidige situatie geen 
enkel risico oplevert.. Voor de zeker· 
heid houden we de zaak toch in de ga· 

· ten voor de komende periode, waarbij 
de keuringsdienst van Waren en onder• 
zoekinstel.l.ingen van het Ministerie 
betrokken zijn (en waren)". c. và.n 
Beemert is als consulent verbonden 
aan de Ambrosiushoeve in Hilvaren
beek. 
Ook bij het "Bijenhuis" in Nageninger 
(Vereniging tot bevordering der bij
enteelt in Nederland) is men niet 
ongerust over de Tsjernobyl-afloop. 
Mevrouw Pos: "Bet artikel van van 
Beemert sluit exact aan op onze op
vattingen. Verder is er nu geen enkel 
nieuws te melden. Dat ligt in Oost
&lropa wel even iets anders. Maar 
ook daar wordt nu onderzoek gedaan, 
dat te zijnertijd ook voor ons be
schikbaar zal zijn". 

slimme bijen 
Vier vertegenwoordigers van even 
zoveel imkerbon.den waren niet bereik 
baár (vakantie) voor coDJDentaar. 
Wellicht zullen ook zij dezelfde me
ning zijn toegedaan als de boven
staande opmerkingen. 
Lucas Reijnders (Stichting Natuur en 
Milieur geeft toe '·niet te weten wat 
er waar is van allerlei wilde ~ha
len over bijen' • "ook in Nederland 
zal er cesium en jodium in de honing 
terecht gekomen zijn. Maar dat is 
niet zo 'n ramp, gezien de geringe 
hoeveelheden. En de bijen zullen het 
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komt er straks stroom uit de kraan? 

Energiebedrijven 
verdwijnen in PNEM-beheer 

De reorganisatie van de energie
sector wordt in Noord-Brabant 
aangegrepen om de zelfstandige 
(vaak gemeentelijke) energie
bedrijven van de hand te doen. 
De NV PNEM toont zich een gre
tige opkoper van deze bedrijven. 
Daardoor wordt de invloed van 
de PNEM alleen maar groter, en 
de kansen op lokaal energiebe
leid steeds kleiner. De energie
en milieubeweging staat niet te 
juichen . 

Op 28 mei 1986 werd het Bredaase Ener
giebedrijf ENWA (Energie en Water) een 
zelfstandige Naamloze Vennootschap. 
De gemeente Breda bezit 2% van de aan
delen, en de NV PNEM de resterende 98. 
In de Raad van Commissarissen worden 
twee van de drie zetels bezet door di
recteuren van de NV PNEM. 
Deze droge beschrijving is voor twee 
zoorten uitleg vatbaar: het energie
bedrijf van Breda ia verzelfstandigd 
(aldus gemeente Breda), en: het ener
giebedrijf is overgenomen door de NV 
PNEH (aldus de energiebeweging) . 

overname 
In het geval Breda is er wel degelijk 
sprake van een "overname". Immer s, de 
meerderheid van de aandelen is in han
den van de PNEH, terwijl de directie 
wordt beheerst dopr PNEM- vertegenwoor
digers. Bij deze overname is t evens 
ee.n (onbekend) bedrag aan geld gemoeid. 
De gemeente Breda ontvangt een hoeveel
heid geld voor 'gederfde inkomsten' • 
IJanaf 1 j anuari zal de gemeente Breda 
geen inkomsten meer ontvange.n uit de 
activiteiten van de ENWA. Jaarlijks 
hield Breda ongeveer 10 miljoen gulden 
over aan de activiteiten van het ge
meentelijk energiebedrijf op het ter
rein van de gas-, stroom, water- en 
stadsverwarmtngdistributie . 
Breda is min of meer gedwongen tot 
een dergelijke transactie. De bezui
nigingen van de Rijksoverheid {minder 
inkomsten voor de gemeentes) , de enor
me schulden last van het Industrieter
rein Moerdijk (Breda is mede-ejgenaar) 
en de verliezen in de sector stads-ver
warming zijn de hoofdoorzaken voor de 
weinig rooskleurige positie van de ge
meentefi nanciën. Breda heeft geld no
dig om te voorkomen dat de gemeente 

onder curatele wordt geste~d van de 
Rijksoverheid. Met de verkoop van het 
energiebedrijf aan de NV PNEM ontvangt 
Breda een hoeveelheid geld die lucht 
brengt. En de PNEM heeft voldoende fi
nanci~le middelen om dergelijke koop
jes contant af te rekenen. Volgens 
het Jaarverslag 1985 ligt er bijna 1 
miljard gulden gereserveerd in Den 
Bosch. 

Vanuit de visie van de PNEH is deze 
overname een l ogische stap in de ver
dere uitbreiding van PNEM- activiteit
en in Noord-Brabant. In de afgelopen 
zes jaar werden 6 gemeentelijke ener
giebedrijven ov,ergenomen. De distribu· 
tie van elekt_riciteit in Goirle, Oos
terhout, Helmond, VUght, Dongen en 
Breda kwam in handen van de PNEM. 
Brabant telde in 1950 zelfs nog 21 
zelfstandige e.nergiebedrijven die in 
gemeentelijke verband elektriciteit 
distribueerden. Momenteel zijn er nog 
maar zes overgebleven. 

De energiebedrijven van Roosendaal , 
Bergen op Zoom en Waalwijk staan op 
de nominatie om nog in dit jaar of 
anders in 1987 te worden 'overgenomen.' 
In Tilburg 1 Eindhoven en Den Bosch 
hebben de gemeenteraden aangekondigd 
echter niets te voelen voor het afsto· 
ten van de energiebedrijven. Die zul
len derhalve zelfstandig blijven ope
reren. 
Maar ook buiten de activiteiten van de 
PNEM vinden er fusies en overnames 
plaats. Het gemeentelijk Energiebe
drijf van Eindoven. heezt het gasbe
drijf van de gemeente Budel overgeno
men. Sint Miebielsgestel heeft ha.ar 
gasbedrijf verkocht aan het energie
bedrijf van Den Bosch , en de NV Maas
landgas heeft het Ossche energiebe
drijf overgenomen via een aandelen
transactie. 
Met al deze ontwikkelingen en bewe
gingen komt er meer duidelijkheid in 



de structuur van de nutsvoorzieningen. 
De PNml streeft naar een volledi,ge 
integratie van alle nutsvoorzieningen, 
het liefst onder beheer van de PNEM. 
Ook de Brabantse ondernemerswereld 
wil spoedig een einde maken aan de 
"lappendeken van 33 Brabantse distri
butiebedrijven" die de zaak nodeloos 
ingewi'keld maken. "VIIn de 33 Brabant
se bedrijven, z1jn er 4 uitsluitend 
waterleveranciers; 2 zijn uitsluitend 
elektriciteitsleveranciers, en 14 
uitsluitend gasleveranciers. Daarnaast 

bestaan er gecombineerde bedrijven, 
te weten: 4 in gas en water, 2 in gas 
en elektriciteit en 7 in gas, water 
en elektriciteit. van deze 33 bedrij
ven hebben er 7 de NV-vorm, 3 de vorm 
van een gemeenschappelijke regeling 
en de rest (23) is een gemeentelijk 
bedrijf. Ben complete lappendeken." 

Ook het Provinciale bestuur heeft een 
visie op de toekomstige structuur van 
de nutsvoorzieningen. In eerste in
stantie denkt men aan de stroom- en 
gasdistributie, die per gewest geor
ganiseerd zou moeten worden. Daartoe 
zouden er "houdstermaatschappijen" 
moeten worden opgericht, waarin de 
huidige distributiebedrijven deelne
men en naar rato van hun inbreng (het 
aantal aansluitingen) invloed kunnen 
uitoefenen. Dat zou berekenen dat· in 
alle toekomstige 'houdstermaatschap
pijen' de NV PNEM het zwaarste ge
wicht in de schaal zal leggen. En dus 
de meeste invloed kan gaan uitoefenen. 
Volgens de PNEM-directie wordt er pre
cies voldaan aan de lf&ns van de over
heid (Ministerie van Economische Za
ken) tot reorganisatie en integratie 
van de energie-distributiesector. 
Boze tongen beweren dat de PNEM uit
sluitend haar ei9en verlangens na
stréeft om alles wat • energie' heet 
in eigen handen en beheer te. krijgen. 
President-directeur Ir 3. van Rooij: 
"Het is een voortzetting van bestaand 
beleid. Wij zijn zeker niet imperia
listisch bezig. Al jaren wordt er in 
Nederland gepraat over de energie
voorziening. Berdere advlezen hielden 
het op grotere eenheden (binnen de 

distributiesector) en wij vinden dat 
grote eenheden veel voordelen hebben~ 

bezwaren 
Het is niet moeilijk om een aantal be
zwaren op te lepelen, die de huidige 
overname-praktijken kunnen ondérgra
ven. Een van de hoofddoelstellingen 
van de reorganisatie van de nutsvoor
zieningen is : de absolutie scheidin~ 
van produktie en distributie van elek-

triciteit. In Noord-Brabant gebeurt 
precies het tegenovergestelde. Via 
de overnames, al dan ..niet via con
tante aankoop of aandeleruil, krijgt 
de NV PNBM langzaam maar zeker de com
plete distributie van haar eigen elek
triciteit in handen. Dat was geensziils 
de bedoeling. In het verlangde daarvan 
ontstaat een nog grotere moriopoliè-
positie voor de PNEM, omdat her en 
der ook stukjes van de gasdistribu
tie worden meegenomen. En in enkele 
gevallen komt zelfs een gedeelte van 
de drinkwaterdistributie ih beheer 
van Brabants elektric~teitsmaatschap
pij. De integtatie van de nutsvoor
zieningen, of de aaneenvoeging van 
gas, water en stroan in grotere een
heden, wordt op deze manier wel al 
te rigoreus uitgevoerd. 

invloed 
Een gemeentelijk energiebedrijf valt 
in de reqel direct onder een wethou
der, die verantwoording aflegt aan 
de gemeenteraad. Via dit politieke 
en demokratische orgaän .is het moge
lijk om eniqe invloed uit te oefenen 
op het beleid bij het energiebedrijf. 
In de praktijk is die invloed tot nu 
toe niet al te groot geweest. Maar 
daarin kan verandering komen, wanneez 
het gemeentelijk energiegebeuren meei 
aandacht krijgt vanuit de bevolking, 
de consumenten en pressiegroepen. 
Wanneer de (Brabantse) energiesector 
voor het merendee 1 in handen van de 
PNEM dreigt te komen, is het afgelo
pen met mogelijke lokale invloeden. 

7 
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De PNEM is verantwoording schuldig 
aan Provinciale Staten, en dit poli
tieke lichaam heeft in het verleden 
weinig indruk gemaakt ten aanzien van 
het PNEM-beleid. Met andere woorden: 
de PNEM gaat haar eigen gan~. 
En dan wordt het zeer moeilijk om 
allerlei vernieuwende zaken van de 
grond te krijgen. Windmolens, warmte
krachtkoppeling, verhuur van zonne
boilers. Vergeet het maar. 
Dergelijke kleinschalige energiesys
temen zijn een gruwel voor een be
drijf dat uitslauitend lijkt te rede
neren .in termen van grootschalige 
elektriciteitscentrales, gestookt 
rnet steenkool. Of nog liever: kern
energiecentrales. 

voorstellen 
De resterende zelfstandige energie
bedrijven dienen zich te realiseren 
wat er gebeurt wanneer ook zij word
en opgeslokt. Elk energiebedrijf, 
hoe klein ook, heeft een kans om 
zelfstandig te blijven. waar de PNEM 
praat over landelijke normen van 
100.000 aansluitingen per bedrijf, 
daar praat ze haar eigen wensen na. 

Ooit was er sprake van een 'norm' 
die uitging van een verzorgingsgebied 
met 100.000 aansluitingen. Dat getal 
is nu voor de PNEM een heilig crite
rium, omdat er in Brabant geen enkel 
energiebedrijf aan die norm voldoet. 
Maar inmiddels is deze norm al lang 
bijgesteld tot 75.000 aansluitingen. 
En zelfs dat getal is bespreekbaar. 
De omvang van zelfstandige bedrijven 
schommelt nu tussen de 30.000 en de 
75.000 aansluitingen, met alle moge
lijke uitzonderingen daarboven en 
daaronder. 
Om toch enigszins tegemoet te komen 
aan de wensen voor reorganisatie en 
integratie., lijkt het zinnig om uit 
te gaan van de zeven toekomstige ge
westen in de provincie.waarbij de 7 
grootste steden met hun achterland 
ieder één regionaal nutsbedrijf gaan 
vormen. In die constructie wordt ook 
ingespeeld op betere efficiency, 
groter draagvlak voor voorlichtings
centra (energiebesparingscoordinato
ren) , meer gebundelde know how op het 
terrein van windmolens, warmtekracht
installaties, enz. Tevens wordt de 
afstand tussen verbruikers en energie
bedrijf niet al te groot. Iets wat in 
geval van PNEM-overname niet gezegd 
kan worden. De consumenten kunnen in 
hun eigen regio terecht bij één lo
ket, voor gas, water, elektriciteit 
en hier en daar voor stadsverwarming. 

De regionale nutsbedrijven dienen 
echter wel onderworpen te worden aan 
een demokratisch controle via de be
staande kanalen van gemeenteraden. 

winsten 
De eventuele winsten of overschotten 
zullen gebruikt kunnen worden voor 
reserveringen ten behoeve van nieuwe 
energiesystemen. Ook de inkoop van 
decentraal vermogen (stroom van wind
molens, kleine waterkrachtcentrales, 
en dergelijke) kan worden gefinancierd 
uit de winsten. Daarbij kan de te be
talen prijs per kilowattuur hoger 
worden gesteld dan de gangbare prijzen 
die PNEM en andere elektriciteitspro
duktiemaatschappijen vergoeden. Met 
een hogere inkoopprijs ontstaat een 
prikkel voor potentiêle molenaars 
om hun plannen vorm te geven. 
Als de ~ zich beperkt tot het op
wekken van elektriciteit en het in 
standhouden van haar hoogspannings
leidingen-net, dan zullen anderen 
wel waken over een doeltreffende, 
kleinschalige en betaalbare distri-
butie van stroom, gas en water. • 
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wel overleven, ze zijn inderdaad be
stand tegen ioniserende straling". 
Reijnders maakt zich echter zorgen 
over de honing die mogelijk in de ko
mende maanden 1 zoals gebruikelijk, 
vanuit OOsteuropese landen naar de 
Nederlandse consumenten komt. "In 
de Sovjet-Unie zijn de bloesems be
hoorlijk besmet geraakt. Dat zal in
werekn op de honing • En er komt nogal 
wat honing uit die gebieden. Ik maak 
me àaar echt zorgen over, temeer daaz 
de controle!? op besmetting wat losser 
worden en niet meer waterdicht te 
noemen zijn." 
Om het wonderlijke gedrag van bijen 
aan te toen, haalt Reijnders de be
vindingen aan van een kennis in 
Oostenrijk: "In een gebied waar het 
de eerste welten van mei veel geregend 
heeft, en waar de radioactieve neer
slag zeer groot was, lieten de bijen 
zich niet zien. Het was net alsof die 
bijen reageerden op de netelige situ-
a tie bui ten de korf ••• " • 



veiligheidsomhulsel ontbreekt ook in 
Nederland 

In Tsjemobyl ging het nû.s, goed 
mis. re rest van de wereld ken nee 
genieten, oorlat een afsluitbare re
actorkoepel entbrak. Zo'n koepel 
zit bijvoorbeeld wel an enze eigen 
centrale in Borssele. Maar niet an 
die in Dodewaard. Die is weliswaar 
kleiner dan die in Tsjemobyl, maar 
ook daar kan een emstig engeluk 
plaatsvinden, net alle gevolgen 
vandien. Cbdanks de fabriekshal 
die er nu omheen zit. 

Voorstanders van kernenergie wijzen 
er steevast op dat de kerncentrale 
in Dodewaard een ander type reactor 
is dan die in Tsjernobyl. Anders ge
bouwd, anders beveiligd. Maar dan 
nog, als er een groot ongeluk ge
beurt ontbreekt een essentiële 
schakel in de beveiliging. 

reactor ongeval deskundige 
"Door het gebruik van een veilig
heidsomhulling hou je het radioac
tief materiaal binnenshuis," ver
klaarde Dr. Cees Andriesse in mei 

1 noodcondensor 7 reactorkamer 
2 betonblokken 8 deksel reactorkamer 
3 spoelplaats voor transportvat 9 betondeksels 
4 hulpbordes 1 0 deksel reactorvat 
5 splijtstofwisselbordes 11 splijtstofopslagbassin 
6 reactorvat 12 transportvat 

Tsjernowaard? 
dit jaar in de Volkskrant, naar 
aanleiding van het ongeluk in Tsjer
nobyl. Andriesse is reactor-ongeval 
deskundige bij de KEMA in Arnhem. 
"De kans dat er als gevolg van een 
kernsmeltingsengeval radioactief 
materiaal naar buiten komt is 
voor Westerse reactoren eens in de 
henderduizend jaar. Bij Westerse 
reactoren moet die kans nog worden 
vermenigvuldigd met de kans dat ra
dioactoef materiaal ook nog eens 
door de betonnen omhulling heen 
komt. Dan kom je op een kans van 
eens in de honderd miljoen jaar." 
Maar in Rusland ontbreken dat 
soort koepels, en dat maakt de kans 
veel groter. Eind vorig jaar sprak 
Andriesse nog een Russische deskun
dige die beweerde dat hun centra
les veilig waren, en dat een ernstig 
ongeluk toch niet kon gebeuren. "Van 
die houding zullen ze nu wel spijt 
hebben," veronderstelde Andriesse 
in mei. waarschijnlijk wel. Maar het 
is te hopen dat Andriesse geen spijt 
krijgt van zijn eigen woorden. 

"soort veiligheidsomhulsel" 
Want hoe anders van type, en hoe 
anders beveiligd ook, de kerncentra
le in Dodewaard moet het ook zonder 
zo'n koepel stellen. En vóór Tsjer
nobyl dachten de Russen ook dat de 
kans op een ongeluk heel klein was. 
Eens in de honderdduizend jaar, ver
moedelijk. 
"De wezenlijke vraag of er een groot 
ongelUk kan ontstaan moet stomweg 
bevestigend beantwoord worden," zegt 
Sible Schöne van de Vereniging Mi
lieu Defensie. "Er zit wel een soort 
veiligheidsomhulsel omheen, wat 
voorstanders van kernenergie als een 
koepel beschouwen. Of, liever gezegd, 
vergelijkbaar met een veiligheidskoe
pel." De reactorkern zit in een sta
len omhulsel, de reactorkamer, en 
daar omheen zit een betonnen pilaar 
van bijna twee meter dik. Verder is 
de reactorkamer aangesloten op een 
aantal drukvaten, waarin overduk kan 
worden afgevoerd, als die ontstaat. 

standaard fabrieksgebouw 
Schöne: "Maar dat is onvoldoende.De 
reactorhal van Dodewaard is een gro-

Jeroen Thijssen 
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Zelfs in Bel:.gie, waar kernenergie 
hoog, en milieu laag in het vaandel 
~taat, is een koepel essentiëel. 
In de woorden van Prof. Van den 
Damme, Directeur van het energie 
distributiebedrijf Intercom: 'In 
een lanfii\ al.s België met een bijzon
der grote bevolkingsdichtheid 
maakt men daarenboven altijd gebruik 
van een dubbele afsluiting. De ruim
te tussen beide afsluitingen kan in 
onderdruk gebracht worden, waardoor 
eventuele lekken van de binnenste 
afsluiting opgevangen kunnen worden." 

te hal met bakstenen bovenbouw, en 
zodra er overdruk ontstaat (door een 
ernstig ongeval,red.) springen er 
een aantal explosieluiken open. Oe 
radioactieve besmetting kan dan 
rechtstreeks de buitenlucht in. Die 
reactorhal is, zeg maar, een stan
daard fabrieksgebouw." 
Vragen over de koepel, die de PSP 
in de Provinciale Staten van Gelder
land heeft gesteld zijn allemaal door
verwezen naar het onderzoek naar de 
veiligheid van kerncentrales, dat de 
komende tijd uitgevoerd zal worden. 
SchOne heeft niet veel vertrouwen 
in de uitkomst. "Dat onderzoek wordt 
uitgevoerd door de Intern·ational A
tomie Energy Agencie (IAEA,red.), 
dat is een club die de bevordering 
van kernenergie in haar doelstelling 
heeft staan. Dan weet je al hoe de 
conclusie uitvalt. Ze beoordelen ge
woon of Dodewaard voldoende onafhan
kelijke veiligheidscircuits heeft. 
Dat zal op de êén of andere manier 
wel, anders moeten ze alle centrales 
zo'n beetje afkeuren die iets ouder 
zijn." • 



spasibo njet - nee bedankt 

Het kalf is verdronken, wat nu? 
Kerncentrales worden gesloten, 
andere worden geinspecteerd, 
atoomprogramma's gaan de ijskast 
in en oude ongelukken komen aan 
het licht. Wat vó6r 'Tsjernobyl' 
niet mogelijk leek, gebeurt nu 
ineens. De atoomindustrie staat 
stil, nog wel. 
Een overzichtje. 

"Bij ons kan zoiets nooit gebeuren", 
oppert ook premier Lubbers. Maar de 
pro-kernenergiepartijen CDA en VVD 
krijgen het twee weken vóór de ver
kiezingen aardig benauwd: volgens de 
opiniepeilingen krijgen ze samen nog 
maar 72 zetels. Hun reactie ligt voor 
de hand: uitstel van het kernenergie
debat tot na de verkiezingen. Het plan 
voor nieuwe kerncentrales gaat de mot
tenballen in. 
Maar begin mei stelt Lubbers de Ameri
kaanse Kamer van Koophandel in Neder
land gerust dat "een incident (Tsjer
nobyl) geen trendbreuk zal betekenen 
in de verdere ontwikkeling van kern
energie". Een discussie vindt hij wel 
nodig want " we kunnen niet zomaar 
overgaan tot de orde van de dag". 
Inmiddels streeft zijn tweede kabinet 
naar een onafhankelijk "bewijs van 
goed gedrag" voor Borssele en Dode
waard. 

Al bereiken volgens de Franse autori
teiten de radio-actieve wolken hun 
land net niet, na twee weken zwijgen 
delen ze mee dat "de toestand weer 
normaal is" op 11 mei. Is er dan tóch 
iets gebeurd in het land dat 65 pro
cent van z'n energie uit kerncentrales 
haalt ? Blijkalijk wel, want (pas) op 
13 mei wordt de eerste maatregel ge
troffen: consumptieverbod op spinazie. 
De verontwaardiging barst los, onder 
andere uit vijfduizend kelen in de 
straten van Parijs op 24 mei. 
Twee maanden later wordt de eerste van 
vier reactoren in Cattenom, Noord
Frankrijk, opgestart onder protest van 
Luxemburg en de Westduitse deelstaat 
Saarland. Op 9 augustus breekt er 
brand uiti twee weken later zorgt een 
gebroken koelwaterleiding voor een 
overstroming. Honderden demonstranten 
weten steeds de weg naar Cattenom te 
vinden. 
De Franse pers schrijft meer dan ooit 
over ongelukken. Ook oude, geheime 
documenten komen in het nieuws. Zo 
schrijft Le Canard Enchainé op 21 mei 

oh0o~, es ~eg~! 
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dat Frankrijk ontsnapt is aan een nu
cleaire ramp. Op 14 april 1984 (!) 
viel bijna de stroomvoorziening van 
de koeling van de kerncentrale in 
Bugey uit. De toenmalige directeur 
van het regeringsbureau voor stra
lingsbescherming geeft toe dat het 
ongeluk "zeer groot" had kunnen 
worden. 

Ook in Enqeland worden ongelukken in 
kerncentrales nu pas bekend. 
Na een half jaar wordt een radio-ac
tief lek in de centrale bij Hinkley 
Point gemeld. Vijfhonderd werknemers 
werden toen geëvacueerd. 
Een explosie op 31 maart j.l. in de 
Dungeness-centrale (Kent) komt pas na 
een maand aan het licht. 
Een "routine-lekje" (radio-actieve 
brandstof in het koelcircuit) in de 
centrale Sizewell-A zou niet gemeld 
zijn wanneer 'Tsjernobyl' niet was 
gebeurd. 
En dat het land rond Windscale, cum
bria, besmet lamsvlees oplevert ligt 
niet aan de opwerkingsfabriek die ver
antwoordelijk is voor de grootste uit
stoot van radio-activiteit ter wereld, 
maar aan de Russen. 
De Britse regering ziet geen enkele 
reden om haar kernenergieprogramma 
te wijzigen. 

Het atoomvrije Denemarken heeft Zweden 
opgeroepen de centrale van Barsebäck 
te sluiten. Barsebäck ligt op twintig 
kilometer afstand van Kopenhagen. 
Een paar jaar geleden heeft Zweden bij 
wijze van referendum zich uitgesproken 
voor het afbreken van haar atoompark. 
In Polen protesteren drieduizend inwo
ners van Bialystok rond half mei, met 
een petitie aan het parlement, tegen de 
bouw van de eerste Poolse kerncentrale 
in Zarnowiec. De ondertekenaars, waar-

Thijs Belgers 

11 



12 

onder vierhonderd artsen, verklaren 
geen vertrouwen te hebben in de sus
sende mededelingen van de overheid. 
Ook elders in het land wordt geprotes
teerd tegen kernenergie, zoals tijdens 
een demonstratie in Wroclaw. 
Op 20 juni publiceert de Frankfurter 
Rundschau een Oostduits manifest tegen 
kernenergie. D;-d;l;h~~d~~d~derteke
naars eisen van hun regering de onmid
delijke stopzetting · van de bouw van 
twee kerncentrales en een betere voor
lichting over kernenergie en de geva
ren die daaraan zijn verbonden. De 
DDR-burgers: "De regeringen in Oost en 
West hebben met opzet de bevolking 
vals geïnformeerd en als onmondig be
handeld. De werkelijke gevaren van de 
kernreactor werden in de socialisti
sche landen onderschat en met name in 
de DDR in de publiciteit als onschade
lijk vborgesteld op een manier die 
zijn weerga niet kent" . 

West-Duitsland reageert op 'Tsjernobyl' 
~o~- begin juni een ministerie voor 
milieu, natuurbehoup en reactorveilig
heid in het leven te roepen. Dit zou 
eigenlijk pas vo~gend jaar gebeuren. 
De SPD-regering van de deelstaat Nord
rhein-Westfalen spreekt zich uit tegen 
kernenergie en voegt de daad bij ·het 
woord: de lekkende c~ntrale bij Hamm
Uentrop wordt stilgelegd, de kweekre
actor van Kalkar krijgt geen startver
gunning en op lange termijn moeten 
alle kerncentrales dicht, aldu!:l de SPD. 
Binnen de CDU en de FDP wordt voor het 
eerst gesproken over de gevaren van 
kernenergie. 
Eind mei wordt de nieuwe kerncentrale 
Mülheim-Kärlich bij Koblenz "uit voor
zorg" stil gelegd, na vier storingen in 
drie maanden tijd. 

Op 10 mei demonstreren vijftienduizend 
mensen in Mdnchen, eenzelfde aantal 
twee weken later in Bilbis (Hessen) en 
begin juni zijn er hardhandige botsin
gen tussen duizenden dernoRstranten en 
de politie in Brokdorf, Bamburg en 
Wackersdorf. 

Ook Oostenrijk is fel tegen de bouw 
van een opwerkingsfabriek in Wackers
dorf. Wanneer Oostenrijkse demon
stranten, waaronder de burgemeester 
van Salzburg, naar Wackersdorf willen, 
worden ze aan de grens teruggestuurd. 
De Westduitse minister van binnen
landse zaken Zimmerman, is verbolgen 
over de kritiek van z'n zuiderburen. 
Hij wijst erop dat Oostenrijk moet 
bedenken dat het nauwe economische 
banden heeft met de Bondsrepubliek. 
·De Oostenr:ijkse bondskanselier Sino
watz noemde dit dreigement een kolos
sale stommiteit, en dreigt nu met een 
vliegverbod voor Duitse straaljagers 
boven Oostenrijk. 
In eigen land schrijft Oostenrijk de 
nooit in gebruik genomen kerncentrale 
bij Zwentendorf definitief af, 
Oostenrijkse actievoerders delen vijf
tigduizend pamfletten tegen kernenergie 
uit in Praag en Boedapest, 

Joeqoslavië's tweede kerncentrale, bij 
Prevlaka, zal niet gebouwd worden. Ook 
de bouw van een opslagplaats voor 
radio-actief afval bij Krsko, waar een 
kerncentra-e staat, gaat niet door. 
Dit besluit wordt tien dagen na 
'Tsjernobyl' genomen . 
In Ljubljana demonstreren op 12 mei 
honderden jongeren tegen kernenergie. 
Ze verwijten de overheid een lakse 
houding bij de informatieverstrekking 
over verhoogde straling en eisen een 
referendum over kernenergie. 
Tegelijkertijd doet een communistische 
jeugdorganisatie, het Servische Jeugd 
Congres, een oproep om de Krsko-cen
trale te sluiten en het vrijkomende 
geld te besteden aan alternatieve e
nergiebronnen. 

Honderdduizend Italianen nemen op 10 
mei deel aan een stille protestmars 
door Rome, Een parlementaire commissie 
zal onderzoek doen naar de veiligheid 
van de Italiaanse kerncentrales. 

Een Japanse commissie van deskundigen 
stelt voor om in de komende vijftig 
jaar 122 nieuwe kerncentrales te bou
wen. Op het ogenblik staan er 32, met 
een totale capaciteit van 24,52 mil
joen kilowatt. 
De nieuwe centrales trekken de capaci
teit op tot 137 miljoen kilowatt. Dat 
is bijna zestig procent van de Japanse 
stroombehoefte. 

Vrij snel na de ramp in Tsjernobyl 
laat de nieuwe Filippijnse president 
Aquino weten dat de bijna voltooide 
kerncentrale op het eiland Bataan niet 
zal worden voltooid, Deze centrale zou 



de eerste op de Filippijnen zijn. 
OVerigens had de aannemer ervan 17 
miljoen dollar smeergeld betaald aan 
de vroegere president Marcos. 

De Chinese regering is verdeeld in 
felle voor- en tegenstanders van kern
energie. De ondertekening voor de bouw 
van de eerste Chinese kerncentrale bij 
Ho.ngkong is uitgesteld. 

En wat doet Rusland zelf ? 
Negen reactoren van het Tajernobyl
type worden stilgelegd, verantwoorde
lijke functionarissen worden ontslagen. 
Er komt een ministerie bij, voor de 
bouw van kerncentrales. 
De Pravda publiceert brieven die zich 
richten tegen het gebruik van kernener
gie, maar demonstraties in de ingalij f'
de Baltische staten worden doodgezwe-

' 

gen door de pers. 
Nog geen maand na de ramp en terwijl 
men op dat ogenblik de "onmogelijke" 
oorzaak niet weet, laat de Comecon, 
de BEG van het Oostblok, weten de 
productie van kernenergie fors uit te 
breiden. 
Twee centrales bij Tsjernobyl worden 
in ok~r opgestart. Alle reactoren 
van het type Tsjernobyl zijn een 
beetje gewijzigd en vanaf nu w66r on
verwoèstbaar. Zoals een functionaris 
van een Russisch instituut voor kern
energie zeqt: "De toèkomat van de be
schaving is ondenkbaar zonder vreed
zaam gebruik van kernenergie". 

Tijdans het schrijven van dit artikel 
wordt ge.schat dat 5000 ~t 25000 mel"'
s.en zullen overl·ijden aan de gevol gen 
van 'Tsjernobyl' • • 

VACATURBS bij ZONNEWIND 

Windmolenwerkplaats Zonnewind in Til
burg zoekt dringend nieuwe medewerkers 
(m/v) voor minimaal drie dagen per 
week. 

- f.f!S Metaal, (met kennis van etect'l'o) 
- HTS WerktuigbOtM (met kennis van 

enel'(Jie techni·ek) 

Zelfstandig werken, eigen initiatief 
en collectieve verantwoordelijkheid 
voor de werkplaats zijn minimale ver
eisten in deze ·mens- en milieuvriende
lijke onderneming. 
Voorlopig zal het werk op vrijwillige 
basis worden uitgevoerd1 op termijn 
kan er sprake zijn van loonvorming. 

Zonnewind 
Plushaven 20 
5017 AN Tilburg 
(013-366746 van 10.00 - 17.00) 
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voortdurend gevecht tussen vervuiling en 
zuivering drinkwater 

Dweilen met de kraan open 
Anno 1986 bestaat er wereldwijd 
nog steeds een enorme achter
stand op het gebied van ~oor
zieningen voor betrouwbaar 
drinkwater. De situatie in de 
meeste ontwikkelingslanden mag 
als algemeen bekend worden ver
ondersteld. Daar valt nog ont
zettend veel werk te doen. ~aar 
ook in hooq ontwikkelde indu
strielanden bestaan er oroble
men. Deze hebben weliswaar wei
nig van doen met de sterke uit
breiding ~an het drinkwater
gebruik, maar alles met de be
scherming van waterwingebieden 
en de kwaliteit van het water. 
In de RAI vindt van 15 tot 19 
september de internationale 
vakbeurs Aquatech plaats. Hier 
zijn de allernieuwste snufjes 
en wetenswaardigheden met be
trekking tot de watertechnolo
gie te zien. 

Het belang van een goede drinkwater
voorziening is aangetoond door het 
ongeluk met de kerncentrale in Tsjer
nobyl. OppeJ;Vlaktewater, waaruit 
drinkwater wordt gewonnen, staat im
mers rechtstreeks bloot aan neerslag 
uit de lucht. Ook in ons land waren 
de gevolgen van Tsjernobyl merkbaar. 
Dit leidde echter, dank zij de geno
men voorzorgsmaatregelen, niet of 
nauwelijks tot een verhoogde radio
activiteit van het water. Maar als 
Tsjernobyl dichterbij ligt, zal de 
intensiteit van de gevaarlijke stra
ling zodanig hoog zijn dat onderzoek 
naar gevolgen, maatregelen en te 
treffen voorzieningen zo spoedig mo
gelijk zal moeten plaatsvinden. 
Dit is de stellige overtuiging van 
ir. C. van der Veen, werkzaam bij de 
gemeentelijke waterleidingsbedrijven 
in Amsterdam en erelid van de Inter
national Water Supply Association. 
Volgens hem ~an dit onder meer leiden 
tot voorzieningen in waterwingebieden, 
waarbij valt te denken aan aanvullende 
moge lijkheden 'tot winning van grond
water. Ook zullen bestaande zuive
ringsinstal laties kritisch moeten 
worden bekeken en zonodig aan de ont
wikkelingen die gaande zijn worden 
aangepast. Naast radio-activiteit 
wordt het oppervlakte- en grondwater 
ook rechtstreeks bedreigd door onder
meer zure regen, verontreinioing door 
lozingen en door opslag van chemisch 

afval door bemesting. In een aantal 
qrondwaterwingebieden is een hoge con
centratie tri aangetroffe.n, waardoor 
ook het nitraatgehalte is toegenomen. 
Volgens Van der Veen dient de openbare 
watervoorziening tegen deze negatieve 
tendensen te worden beschermd. Hier
voor zijn technische maatregelen hoog
nodig. 

high tech tegen wil 
Nederlandse watertechnologen genieten 
een internationale faam. ze ontwikkel
den werkwijzen voor de behandeling van 
afvalwater en voor de bereiding van 
drink~ en proceswater. Daarnaast wer
den van oorsprong buitenlandse werk
wijzen in Nederland verder ontw.ikkeld. 
Typisch Nederlandse ontwikkelingen 
zijn de onthardi.ng van drink- en pro
ceswater door kristallisatie in een 
geflu!diseerd bed, de oxidatiesloot 
voor de behandeling van afvalwater en 
de anaerobe behandeling van dit af
valwater. Oe.sondanks blijven nieuwe 
en geavanceerde werkwijzen noodzake
lijk omdat de hoofdleveranciers van 
water, te weten de rivieren Rijn en 
Maas, in ern.stige mate worden ver-



vuild. Ook het tot voor kort kwali
tatief hoogwaardige grondwater wordt 
bedreigd door verontreinigende stoffen. 

De Samenwerkende Rijn- en Maaswater
leidingbedrijven (RIWA) betrekken hun 
water uit de Rijn en Maas. In het ka
der van dit artikel zullen we ons be
perken tot laatstgenoemde rivier, aan
gezien deze voor de drinkwatervoor
ziening in Noord-Brabant de belang
rijkste is. De ve.rbetering van de wa
terkwaliteit is vrijwel tot stilatand 
gekomen. De aanvankelijke tendens tot 
verbet~ring werd overigens voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door een 
aantal achtereenvolgende jaren met re
latief hoge waterafvoeren waardoor lo
zingen extra. werden verdund. Het ont
stane beeld maakt daardoor een enig
zins geflatteerde indruk. 
Desondanks staat vast dat een aantal 
verbeteringen wet van structure~e 
aard is. Dit geldt met name voor am
monium, cadmium, fosfaat en anorga
nische verbindingen. Toch staan tegen
over deze positieve ontwikkeling ook 
negatieve. De Stichting Reinwater 
somde in 1983 naar aa~eidinq van een 
door hen gedaan onderzoek een lange 
lijst van verontreinigingen in de 
Maas op. Volgens de RINA is de con
clusie van Reinwater dat de Maas geen 
goede bron voor drinkwater is, te 
eenzijdig. Uit hun berekeningen bleek 
dat uit de lozingen afkomstige chlo
ridevracht van de Maas te Lu.ik in 20 
jaar steeg van 1 tot 8 kilogram per 
secon.de. Deze lozingen vinden groot
deels plaats op de Sambre. Deze ont
wikkeling is in strijd met het in 
de EEG-richtlijn 75/440/EEG van 16 
juni 1975 vastgelegde stand-still
beginsel en baart ernstige zorgen 
vanwege het feit dat dit zout-ion 
bij de thans gebruikelijke zuive
ring tot drinkwater niet is te ver• 
wij deren. 

bedreigd Maaswater 
Behalve als bron voor drinkwater, 
vervult de Maas ook een belangrijke 
rol in het ecosysteem. Is dit ge
zond, dan heeft dat positieve ge
volgen voor alle gebruikers van 
Maaswater. Maar het ecosysteem van 
de Maas is bij lange na niet gezond. 
Moedwillige cyanidelozingen vanuit 
Belgiê zorgen constant voor massale 
vissterfte. De drie jaar geleden op
gerichte Technische MaascommLssie 
kwam 1116t een plan om de lozingen in 
de Maas te saneren . Op basis van een 
viertal criteria die door de com
missie werden opgesteld, ziet de 
RIWA een aantal knelpunten die met 
voorrang opgeheven behoren te wor
den. De oorzaak van deze knelpunten 
moet hoofdzakelijk worden gezocht in 
Belgiê, maar ook Frankrijk, Duits
land en zelfs Nederland gaan niet 
helemaal vrijuit. 

Op 23 mei 1984 werd tussen Belgi~ en 
Frankrijk een accoord gesloten over 
samenwerking inzake kerncentrales te 
Chooz en eventuele nieuwe centrales 
in België. D~t accoord is van groot 
belang voor de Maas omdat het, wel
iswaar summiere, afspraken bevat ov~r 
de waterafvoer via de Maas. De RIWA 
beschouwt het Belgisch-Frans accoor~ 
wel als een. belangrijke stap voor
waarts in het beli!Jlg van de Haas, maar 
heeft ernstige twijfels omtrent de 
praktische uitvoering ervan. Een andere 
grief van de RIWA is de onvoldoende be
trokkenheid van Nederlandse instanties 
bij de informatie-uitwisseling, aan
gezien het belang van 2,2 miljoen Ne
derlanders in het geding is. Pogingen 
van de Nederlandse overheid om met de 
Franse overheid afspraken te maken 
hieromtrent zijn niet bijster succes
vol gebleken. De RIWA blijft als di
rect betrokkene echter va.sthouden aan 
haar eis om rechtstreeks betrokken te 
worden in een waarschuwings- en mel
dingssysteem voor belanghebbenden in 
het stroomgebied van de Maas. 
De vestiging van maar liefst zes kern
centrales (Chooz A, Bl en B2 alsmede 
Tihange 1 ,2, en 3) langs de Maas, baart 
de RIWA zorgen. Onder normale omstan-

d1gheden zijn de gevolgen 
gering, maar onder abnormale omstan
digheden bestaat de vrees dat door 
een calamiteit het Maaswater zeer 
langdurig ongeschikt wordt voor de 
drinkwaterproduktie. Daarom wen.st de 
RIWA meer ope.nbeid en overleg, bij 
voorkeur in een internationale Maas
coJIIDissie, waarin alle Maasoeverstaten 
moeten participeren. Al"s hoofdtaak 
dient deze commissie de bescherming 
van de Maas tegen oude en nieuwe be
dreigingen mee te krijgen . Het belang 
van 2,2 miljoen Nederlanders en 2,8 
miljoen Belgen is hiermee gemoeid. • 
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Superlamp voor de kringloop 
In 1980 kwam de bekende SL
lamp op de markt. Ofschoon de 
fabrikant (uit Eindhoven) nog 
steeds niet kan uitleggen wat 
"SL" betekent, is de benaming 
"superlamp" zeer op zijn plaats. 

De voordelen van de SL-lamp zijn 
duidelijk. Ze qaan vijf maal langer 
mee (5000 branduren in plaats van 
1000) dan de qewone gloeilampen, en 
ze verbruiken maar liefst 75% minder 
stroom. Daar staat wel tegenover 
dat dit type lamp nogal prijzig is. 
Maar ook daarin is de afgelopen zes 
jaar veel veranderd. De eerste exem
plaren kostten in 1980 nog f 50, en 
momenteel liggen ze vri1wel overal 
te koop voor de helft van die prijs. 
Overigens levert deze relatief dure 
lamp toch nog financiêle voordelen 
ten op zichte van de normale lampen. 

Tot zover het standaard~verhaal over 
de energiezuini~e SL-lamp. Dit ver-

haal krijgt echter een vervolg. Want 
wat moet je doen als zo'n lamp na · 
5000 branduren de geest geeft? Weg
gooien? Of toch maar niet? 
Het is verstandig om een defecte SL
lamp niet weg te gooien, want er zit 

l. lampekap 2. TL~lamp 3. starter 
4. kapje 

nog een tweede leven in. 
De SL-lamp is met een beetje handig
heid eenvoudig te demonteren. En dan 
ontstaan er vier onderdelen die alle 
min if meer weer te gebruiken zijn. 

De glazen 'lampekap' kan nog jaren 
dienst doen als pennebakje, bloemen
vaasje of jampotje. De eigenlijke 
TL-lamp (in fraai gebogen uitvoering) 
kan worden·gebruikt als brievenhouder 
of als kunststukje-op de kast. Voor 
het plastic beschermkapje-met-fitting 
is nog geen definitieve eindbestem
ming gevonden. 
Het resterende onderdeel, de starter 
van de TL-lamp, is goud waard. Dit 
onderdeel kan immers weer gebruikt 
worden als starter voor een ander 
type energiezuinige lamp., de PL-lamp. 
De PL-lamp wordt razend populair om
dat dit lampje (in een aantal uitvoe
ringen) veel handiger (en kleiner) 
is dan de klassie.ke TL-lèlll\p. Maar net 
als bij de TL-lamp is een •·starter' 
nodig om de lamp aan de praat te 
krijgen. Welnu, de starter wordt ge
leverd door de defecte SL-lamp. 
En daarmee bespaart men al snel 
twintig qulden. 
En zo gaat het verhaal van .de super
lamp verder. Voor de kringloop
winkels en de doe-het-zelvers. 
Dat zullen ze in Eindhoven niet zo 
leuk vinden..... • 



speurtocht naar besmette ladingen 

Twee maten? 
Een kistje Griekse kersen werd 
in juli "besmet" aangetroffen 
i n een Neder~andse groentenwin
kel . Toeval? Oosteuropese pro
dukten worden streng gecontro
leerd. Toeval? 
Ket laatste is het gevolg van 
een EEG- afspraak, en het eerste 
lijkt een ongelukje. Of toch 
weer niet? 

'!'>en de ernst van de Russische kern
ramp in volle omvang duidelijk werd, 
moesten er op diverse plaatsen en door 
diverse instantie.s snel maatregelen 
worden genomen om de bevolking te be
schermen tegen de mogeli j ke gevolgen 
van de radi oactieve wolk. 
Een van die wakende instanties is de 
Keuringsdi enst van Waren, die in zes
tien rayons alles en iedereen beproeft 
op onr egelmatigheden in alle mogel i jke 
levens- en gebru.iksmiddelen. In het 
algemeen controleert de Keuringsdi enst 
van Waren de nalevingen van de bepa
lingen van de warenwet, en van enkele 
artikelen uit de Bestrijdingsmiddelen
wet, de Kernenergi ewet, Produktschap
bepaling en de Wet Gevaarlijke Stoffen . 
Op basis van de Kernenergiewet namen 
de keurmeesters in de buitendienst on
der andere monsters van tuinbouwpro
dukten (spinazie!) en andere gewassen. 
In die dagen kwam er ook een besluit 
om aan de grensovergangen scherpe con
troles uit te oefenen op alle produk
ten uit OOst-EUropa. Alle Oosteurope
se vrachtwagens, die vanuit West-Duits
land naar Nederland willen, worden 
naar de grensovergang bij Venlo gedi
rigeerd. Daar wordt het voertuig afge
tast met geigertellers, terwijl uit 
de lading een monster wordt genomen 
dat in een laboratorium wordt onder
zocht door de keuringsdienst van Wa
ren . Binnen drie uur moet er uitsluit
sel komen Is de lading 'negatief', dan 
mag het transport het land in . Zo niet, 
dan gaat de vrachtauto terug naar het 
land van herkomst. 
"Het gaat om enorme hoeveelheden le
vensmiddelen, jam, fruit, maar ook 
om speelgoed . Tot en met dekbedden . 
vooral U4t de DDR." Aldus een mede
werker van de Keuringdienst van Waren. 
"Als het bij Venlo te vol wordt, word
en Oosteuropese v~chtwagens via Bel
gië omgeleid naar grensovergang Zun
dert. Het is op zich een vreemde zaak 
dat ze via West-Duitsland zomaar Bel
g i ë kunnen binnenrijden om in Zundert 

uit te komen." 
Navraag levert op, dat ex: in België 
geen enkel invoerverbod of belemme
ringen bestaan. Dat schijnt niet no
dig te zijn, volgens mevrouw Smet 
(Staatssecretaris voor Milieu), omdat 
"de inspecties alles controle.ren". 
Dat is geen al te duidelijke verkla
ring voor het ontbreken van controles 

over het feit dat er strenge controle 
wordt uitgeoefend (in Nederland) is 
de Keuringsdienst van waren zeer ge
decideerd: "Deze gang van zaken is 
zeker te rechtvaardigen aangezien de 
meeste Oosteuropese landen al s de DDR, 
Polen, Roemenië een behoorlijke dosis 
van Tsj ernobyl hebben opgelopen". 
De medewerkers van de Keuringsdienst 
vinden het wel vreemd dat produkten 
u i t andere landen ·vrijwel ongehinderd 
kunnen worden ingevoerd. 

"Ook Griekenland heeft de nodige por
t i es straling gekregen . Iedereen 
weet dat. Het eigenaardige is nu, dat 
de Nederlandse doUAne opdracht kreeg 
om Griekse goederen j uist niet te 
controleren. Die moesten bij wijze 
van spreken o.n;Jebinderd het land bin
nen geloodst worden. Ruim tien weken 
lang zijn Grie.kse vrachtwagens met 
lading zo het land binnen gered.en . 
Op 17 juli kregen wij het bericht dat 
er mogelijk ook Griekse kersen besmet 
zouden kunnen zi jn. Die waren dus de 
grens door geglipt. Pas toen werd er 
gericht gecontroleerd, en twee dagen 
l a ter vond de Keuringsdienst een par
tij kersen in een winkel. Besmette 
kersen. Dat heeft in alle kranten ge
staan , 
Bet feit dat er voor Griekse produkt
en geen, en voor Oosteuropese produk
ten zeer strenge c ontroles worden uit 

Wim Kersten 

COIIC8Iltl8ties jodium in Europa, 
28 apnl tot 8 mei 
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gevoerd is volgens mij een politieke 
beslissing. Griekenland is een EEX>
land. Daarvoor wordt een uitzondering 
gemaakt .. Dat is niet in de haak. 
Bovendien heeft men in mei besloten 
dat de Oosteuropese produkten in elk 
geval nog tot october streng zullen 
worden gecontroleerd. Ook de mensen 
van de douane vinden de voorkeursbe
handeling voor de Grieken vreemd". 

uitzondering 
Bij de Directie Douane (Ministerie 
van Financi~n) begrijpt men de vraag 
onmiddelijk: "Er is niets bijzonders 
aan de hand" ,aldus Bureau Bijzondere 
Wetten. "Toen de gevolgen van ' Tsjer
nobyl' duidelijk wer(len, hebben de 
twaalf EEG-landen in Brussel afgespro
ken dat iedere lidstaat in eigen land 
contrOles zou uitvoeren op producten 

die geêxporteerd worden. De EEG heeft 
één buitengrens, waar vrachtverkeer 
wordt onderzocht. Een Oostduitse 
vrachtwagen, met goederen voor Neder
land, wordt aan de Westduitse grens 
doorgelaten, omdat contrOle bij Venlo 
plaats vindt. De West-Duitsers kunnen 
dat nagaan aan de hand van de laad
briefjes. 
En Griekse vrachtauto's hoeven aan de 
Nederlandse grens niet gecontroleerd te 
worden, ~t de Grieken dat al zelf 
gedaan hebben voordat de voertuigen 
het land verlaten". 
Op de vraag hoe het dan toch mogelijk 
was dat in Nederlandse winkels een 
partij besmette kersen is aangetroffen, 

kant het lakonieke en ontwapenende 
antwoord dat "die kersen echt een 
uitzondering waren". 
Volgens het Bureau Bijzondere Wetten 
is de Douane en de Keuringsdienst van 
Waren niet ingericht om alles te con
troleren."In de eerste week zijn de 
contrOles zeer stevig geweest, op al
le (Oosteuropese) vrachtauto's. Soms 
werd er :flan de bui tenkant wat radio
activiteit gemeten". Bet blijkt niet 
mogelijk te achterhalen hoeveel "hete 
gevallen" er gevonden zijn. "Daarvoor 
moet U bij de Keuringsdienst van Waren 
zijn. Wij weten dat niet". 

vreemde zaak 
Geen twee maten dus. Maar het blijft 
een vreemde zaak dat Griekse vracht
wagens, na grondige contrOle in eigen 
land als iDIDuun wordt beschouwd, ter
wij 1 ze dwars door een hete zOne zijn 
gereden in Joegoslaviê en Oostenrijk. 
Oostduitse vrachtauto's, die een veel 
geringere kans op besmetting liepen, 
waren daarentegen per definitie "on
veilig" verklaard, tot het tegendeel 
bewezen wordt. Dat zal nog tot oktober 
zo voortduren. 
H. Blix, de Zweedse directeur-generaal 
van het IABA in wenen (geen EEG-lid) 
heeft in mei a:l zijn kritiek geuit op 
de beschermende maatregelen die in het 
Westen werden genomen. Bij ging daar
bij met name in op het feit dat de EEG
landen hun grenzen • gesloten' hebben 
voor Oosteuropese levensmiddelen. 

"er zit iets achter'' 
De Griekse ambassade is op de hoogte 
van het voorval. "Bet was maar één 
kistje met kersen. Die zijn meteen 
vernietigd. OVerigens exporteert 
Griekenland alleen kersen naar Neder
land, geen druiven of zo". 
Toch blijft de vraag hoe dat ene kist
je radio-actief besmet kon worden. 
"Dat weten wij ook niet, is voor ons 
ook een raadsel. Maar er is iets niet 
in de haak. In Griekenland worden alle 
vrachten gecontroleerd v66r de reis. 
En dan dit. Wij kunnen de zaak niet 
verklaren, maar er zit iets achter. 
OVerigens hebben we een klacht inge
di.end bij de Nederlandse autoriteiten, 
want wij (de ambassade) zijn pas heel 
laat ingelicht over dit voorvàl". 
Een merkwaardige opeenstapeling van 
rare zaken. De Grieken lijken de Ne
derlandse autoriteiten niet te ver
trouwen en de Nederlandse autoriteiten 
doen verder geen mededelingen. 

"controlesysteem is knudde" 
De kwestie wordt voorgelegd aan Lucas 
Reijnders (Stichting Natuqr & Milieu): 
"Misschien kwamen die kersen wel uit 
Bulga.rije, en via Griekenland naar 
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Nijpels- de Korte, de rollen zijn omgekeerd 

Eên van de weinige keren dat Nijpels, 
toen noq VVD-fractievoorzitter, zich 
over het energiebeleid heeft uitgela
ten, was op 8 mei 's avonds. Toen be
klaagde hij zich, samen met Bert de 
Vries, over de wijze waarop het NOS
journaal het pro-kernenergiestandpunt 
van de beide regeringspartijen had 
vermeld - nota bene letterlijk over
genomen uit hun verkiezingsprogramma's. 
"CDA en VVD willen wel zeker lering 
trekken uit de ramp in Tsjernobyl", 
aldus de verontwaardigde fractie
leiders. 
Nijpels mag nu, als milieuminister, 
bewijzen dat zijn verontwaardiging 
destijds terecht was en dat die herbe
zinning mêêr inhoudt dan een mislei
dende uitsteloperatie, noodzakelijk 
om het verontruste publiek wat te kal
meren. 
Tijdens zijn eerste ontmoeting met de 
pers gaf de nieuwe milieuminister rui
terlijk toe dat hij "noq niet veel in
zicht had in de milieuproblematiek". 
Bet is dus zaak dat de milieubeweging 
hem dat inzicht bijbrenqt. Dat ze dat 
kan, is eerder qebleken bij de libera
le milieuministers Ginjaar en Winsemi
us. Ook zij waren onbeschreven bladen 
op het gebied van de milieubescherming, 
maar hebben een goede relatie met de 
milieubeweging weten op te bouwen. 
Maar wat hen niet lukte, zal ook Nij
pels niet lukken: een sociaal-econo-

misch beleid afdwingen waarin herstel 
van de eco-relaties prioriteit heeft. 
Niet voor niets is het leiderschap van 
de partij overgegaan in handen van 
haar voormalige ondervoorzitter in de 
fractie, Rudolf de Korte. Als minister 
van Economische Zaken èn vice-premier 
zal hij ongetwijfeld meer invloed op 
het regeringsbeleid kunnen uitoefenen 
dan de weggepromoveerde branieschopper. 
En hoe De Korte over het energiebeleid 
denkt, kunnen we in de Kamerverslagen 
eenvoudig nalezen: de bedrijven subsi
diêren met goedkope kernenergie, geen 
hinderlijke milieuregeltjes voor de 
creatieve ondernemer, meer ruimte voor 
Shell, Esso en andere multinationals. 
Van een oud-Unilever-topman kun je ook 
weinig anders verwachten. 
De milieu- en energieparagraten uit 
het reqeerakkoord geven ook weinig 
hoop . Zo blijkt de internationale con
currentiepositie van .het bedrijfsleven 
te worden aangeroepen als arqument 
voor een lage kostprijs bij grootscha
lige electriciteitsopwekking. 
"Een zorgvuldige afweging tussen as
pecten van veiligheid, zorg voor het 
milieu, volksgezondheid, voorzienings
zekerheid en de kostprijs blijft van 
belang". Alsof in het tot nu toe ge
voerde beleid van een dergelijke zorg
vuldige afweging steeds sprake is ge
weest. OUd-milieuminister Winsemius 
weet wel beter ! 
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Nederland. Je weet maar nooit. 
Als dat zo is , dan is de besmetting 
een logisch gevolg van 'Tsjernobyl'. 
Dat besmette kersen Nederland hebben 
kunnen bereiken is voor mij niet zo 
vreemd: het Griekse contrOlesysteem is 
knudde". 

• 

Maatregel en en EEG-afspraken zijn pas 
waterdicht als ze ook nagekomen worden. 
De Grieksa-kersenzaak zou kunnen in
houden dat er niet overal even serieus 
wordt gecontroleerd. Maar de Keurings
dienst van Waren heeft in elk geval 
een speld uit de hooiberg gehaald, • 

Wilhert Willems 

Borssele. 
Bouw van onttwavalingsinstalla
tie bij kolencentrale 
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WAARDOOR STERFT HET BOS? 

Leraren en leerlingen lijken moe van 
alle milieuproblemen . "Je kan er toch 
niets tegen doen". In hetzelfde 
schoolgebouw buigen directie en be
stuur zich over de ministeriële rege
lingen om tot energiebesparing te ko
men . Er zijn dus wel degeli jk concre
te oplossingen . Heel d i chtbij , in de 
scho~l en in de klas . Milieuonderwer
nen kunnen ook gebruikt worden om 
leerlingen te activeren en te motive
ren . 
Dat i s allemaal veel werk voor over
belaste leraren . De Kleine Aarde or
ganiseert twee dagen voor docenten, 
vrijwilligers , leerlingen en andere 
becrokkenen bij milieuvoorl i chting 
in het voortgezet onderwijs. Dat ge
beurt op 1 en 15 november , in Boxtel. 
~geven vóór 21 oktober a . s . 
Inlichtingen bij: 

Constance van Dorp, 
De Kleine Aarde 
Postbus 151 
5280 AD Boxtel 
04116- 8492 1 

GRONDSTOFFENOORLOG 

Zate r dag 27 september organiseert de 
\~orld Information Service on Energy 
(WISE) in samenwerking met de werk
qroep Kerk en "ntwikkelingssamenwerk
ing er.>n studiedag onder de titel "De 
Grondstoffenoorlog". Het programma 
bPstaa· u i t drie lezingen over de 
the'ma ' s ' strategische mineralen uit 
Zuidelijk Afrika ', ' olie en het Mid
den- Oosten conflict ' en ' afhanke llijk 
heid van grondstof!:en nu en in de t oe 
komst '. rn de middag vinden dri e 
\~orkshop•3 plaats over deze lezingen . 
Geinteres~~~rde i ndividuen en verte
genwoordigers van derde wereld-, 
milieu- en vred2sbew0qi~g kunnen ge-
i nformf>erd ·,.;(• ··d<?n over de belangrij 
ke oorzaken van lokale , nationale en 
internarionale conf licten in de derde 
wereld. 
Ter voorberPiding wordt een informa
ti~map samengesteld. Deelname en map 
kosten tPsamen J 12 , 50 . Dit bedrag 
kan ~<.•order, overgemaakt op gironummer 

SAMEN EEN MOLEN 

In Noord- Brabant bestaan plannen voor 
de oprichting van een vereniging die 
een gemeenschappelijke molen gaat ko
pen e n exploiteren . De lokatie van 
deze molen zal in het windrijke West
Brabant komen liggen, terwi jl de toe
komstige eigenaars overal in de pro
vincie kunnen wonen. De molen ~1ekt 

elektri citeit op , die rechtstreeks 
aan het net wordt geleverd. Later 
vo l g t een ' afrekening ' met de vereni
ging: de PNEM betaalt voor de opge
wekte en ge leverde stroom aan de vere 
niging. 
Alles is nog in een pri l stadium. De 
eerste bijeenkomsten moeten nog 
plaatsvinden, De eerste leden van de 
vereniging moeten zich nog aanmelden. 
Voor verdere informatie: 

René Joosten 
Brabantse Milieufederatie 
Postbus 591 
5000 AN Tilburg (013- 356225) 

DE GIFEXPRES ROLT VERDER 

In maart van dit jaar ging de Gifex
pres in Haarlem van start. Gifexpres 
is een rondreizende chemisch afval ma
nifestatie van Vereniging Milieudefen
sie, die inmiddels twaalf plaatsen be
zocht heeft . 
In het komende najaar trekt de expres 
door Nederland met stops in Enschede , 
Kampen, Deventer, Arnhem , Rotterdam 
en Amsterdam. Wie meer wil weten over 
het kleine geniepige gif kan de ten
toonstelling "Vieze Plaatjes" en de 
video "Gif, mij een zorg" bekijken . 
Verder zijn er tentoonstellingen over 
g i f i n tuinen, chemisch afval van be
drijven en plaatselijke gifschandalen . 
Wie twijfelt aan de kwa liteit van z~n 
of haar tuinaarde, kan die gratis la
ten onderzoeken . Chemisch huisafval 
(batterijen , verfresten , medicijnen) 
kan worden ingeleverd . 
Re isschema van het najaar: 
o 13 september: Enschede, Boulevard 
o 26/27 september : Kampen, Noordweg 
o 3/4 oktober : Rotterdam, Pier 80 
o 5 oktober : Arnhem 

9 of 10 oktober: Amsterdam 

der Luit 

4088285 t . n . v . Wise , Amsterdam , 
vermelding van "s tudiedag". 
~eer in formatie bij : 

WI SE 
Thijs de la Court 
Postbus 5627 
1007 AP Amsterdam (020- 853857) 
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