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Krant in krant
De volgende vier pagina's van
deze kran t zijn voor de verant
woording van de Werkgroep
Energie Discussie (WED). De
WED is een vereniging van ruim
50 organisaties die zoveel moge
lijk mensen willen betrekken bij
het streven naar een nieuwener
giebeleid. Dat (nieuwe) beleid
betekent voor ons dat we willen
overstappen op energiebronnen
die niet opraken en die geen
schade berokkenen aan het rni
lieu. AI 3 jaar geleden zijn we 
met deze gedachte als uitgangs
punt- aan een groot informa
tieproject begonnen. Voor een
eigen krant kregen we helaas
geen geld van de Stuurgroep
MOE. Daarom hebben we haar
aanbod voor deze (beperkte)
ruimte aangenomen. Wij nodi
gen u uit om - al lezend - de
WED-bril ook even op te zetten
en te kijken hoe wij tegen de
energieproblemen (èn de oplos
singen daarvoor!) aankijke n.

kuub gas of één liter olie méér te ge-
Voldoende tijd bruikent
Hebben we wel voldoende tijd om Het kàn dus wel degelijk! Boven
over te schakelen op zonne-ener- dien beteken t energiebesparen
gie? Neem windenergie. Ook een ook: het sparen van de natu ur. Er
vorm van zcnne-energie (zie de zij- hoeven minder gebieden afgegra
lijn ). Als je ziet hoe snel de entwik- ven te worden voor steenkool, er is
kelingen daarmee gaan, nu er ein- minder kans op olierampen,je hebt
delijk weer aandac ht aan wordt be- minder last van luchtverontreini
steed... En met biogas en aard- ging. Het aardige is, dat iedereen
warmte en waterkracht... Wist u kan meehelpen om de tijdwinst
trouwens dat nu al meer dan 25% voor de overgang naar zon en wind,
van alle elektriciteit op aarde uit te verdienen. Dat kan door zelf
waterkracht komt? Er zijn meer energie te sparen, te isoleren, meer
mogelijkheden dan u misschien de fiets te nemen, een zonne-boiler
denkt. Maar om die te benutten, te kopen. Maar dat is natuurlijk
moeten we natuurl ijk wel aan de niet het hele verhaal. Ook de poli
slag. tiek. de overheid en de industrie
Zo'n omschakeling krijg je niet moeten meedoen. Ook dàáraan
voor mekaar van de ene dag op de kan iedereen haar / zijn steentje bij
andere. Olie en gas blijven nog een dragen door mee te praten over dat
tijdl ang een belangrijke rol spelen. àndere, moderne energiebeleid.
Gelukkig is er nog genoeg. Boven- Door anderen te overtuigen in het
dien kunnen we ' tijd rekken' door bedrijf, op school, in politieke par
energie te besparen. Dan kunnen tijen, in de kerk of gewoon in ge
we langer toe met ons gas en onze sprekken met de buren ... Daar hoef
olie. je geen 'deskundige' voor te zijn.
Energie besparen is makkelijk ge- ••
noeg. Toen aa rdgas goedkoop was, Op ti jd
bouwden we huizen als kierenpalei- Gaa t het licht uit na 20001 Nergens
zen. Nu een kuub bijna zes dubbel- voor nodig! Zon en wind kunnen
tjes kost.blijken we ineens huizen te ons energiegebruik op den duur
kunnen bouwen die tien keer zo best aan. Het zal trouwens wel
weinig gas nodig hebben als 'nor- móeten. Want , vroeg of laat, raken
maal'. Ook de industrie blijkt plot- de ellL.tUwm:mà ULdicc :::m:J.&t;':-:::"""""·
seling geweldig te kunnen bespa- brui , oe· Daarom kunn sn v~e I
ren. Laatst stond in de krant dat de maar ete( O# lijd b.égÜ(ne::iJUr.{ ÎÁ
Westduitse industr ie sinds de olie- over ;u,)o..&..».t.i.o~ .
~risis in 1973 anderhalf keer zov~~1 1
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zon, zou de mens de aarde perrna
nent zo'n 300 graden moeten ver
warmen. Dat zouden we met onze
brandstof-voorraden nog geen
maand volhouden. Maar er is nog
iets anders: de zon straalt elke dag
20.000 keer zoveel energie op aarde
als we met ons allen gebruiken! Dat
kunnen we natuurlij k niet allemaal

Ook uranium, de brandstof voor opvangen. Maar een gedeelte ervan
kerncentra les raakt eens op. Sneller wè1. De kunst (en de uitdaging) is
nog dan steenkoolen waarschijnlijk om daarvoor slimme en efficiënte
sneller dan olie ! Maar wat manieren te vinden.
dan? We hebben toch energie nodig
voor verwarming. industr ie, ver
voer? We zouden een energiebron

Olie en gas worden steeds duurder.
Over een tijd raken ze op. Kolen
stook is smerig en mifieumaatrege
len kosten veel geld. Natuurlijk
raakt ook steenkeel eens op. Kort
om: als weniet terug willen naar het
Stenen Tijdperk. hebben we kern
energie nodig. Zeggen ze. Isdat zo?

moeten uitvinden die schoon, niet
te duur en vooral: onuitputtelijk is.
Gelukkig is die er al. De zon maakt
de aa rde leefbaar door haar warm
te. En als we maar eens wat meer
aandacht besteden aan die zon (en
wind en waterkracht en biogas en
aardwarmte en ...I, hebben we die
vervuilende en beperk te energie
bronnen op den duur niet meer no
dig.

Zon in Nederland?
Zonne-energie in Nederland? Hier
regent het toch altijd? Om te begin
nen: zonder de zon zou het op aar
de altijd 273 graden onder nul zijn.
Om te kunnen overleven zonder de

Wind = zun wind
energie is een vorm
van zc nne-energte.
Wind on tstaat doordat
opgestegen warme
lucht zich verplaa tst
naa r koudere plekken
op aa rde. Doord al de
zon die warmtever
schillen veroorzaa kt. is
zij ook de veroorza ker
van wind .



DAT KLEINE BEETJE
(KERN)ENERGIE...

de mensheid dan voor een nieuw
(energie-)inkomen moeten zorgen.
Gelukkig is de zon er nog altijd.
Het komt er dan wel op aan dat we
leren om op een efficiënte en uitge
kiende manier een beter gebruik te
maken van die overweldigende
hoeveelheid energie die de zon in
principe beschikbaar steiL Natuur
lijk komt dat niet zo maar even pro
bleemloos voor elkaar. Er zal heel
wat vernurt voor nodig zijn, dat is
zeker, Sommige mensen zeggen dal
weer nooit in zullen slagen: te inge
wikkeld. Dat zijn vaak dezelfde
mensen die juist een groot vertrou
wen hebben in we(enschap en tech
niek van de kernenergie. Zij verge
ten dat in zonne- en windtechnol0
gie vele, vele malen minder geld ge·
stoken is dan in atoomkennis. Het
is de hoogste tijd dat daarverande
ring in komt.

zou worden toegepast. zou dat vele
miljoenen tonnen olie besparen en
daardoor ook vele tientallen mil
joenen guldens goedkoper rijn!
Dat gebeun nog weinig. De elektri
citeitsbedrijven vinden het niet
leuk, want hun centrales worden
voor een nink deel overbodig.
Maar het kàn weL En uit het oog·
punt van energiebesparing zou het
ook moeten gebeuren.

Kansen benutten
Ook in de landbouw is een ànder
energiegebruik mogelijk, Daar lig
gen kansen voor het benutten van
'biogas' uit mest. Ook windenergie
heeft er goede kansen, De wind
heeft op het platteland immers vrij
spel. En voor de economisch be
langrijke. maar energieslurpende
kastuinbouw, die nu bijna de nek
wordt omgedraaid door de hoge gas·
prijzen, kan o.a. aardwarmte wel·
licht een oplossing rijn,
Kortom: kernenergie is gewoon
niel nodig. Er rijn voldoende an
dere mogelijkheden: zon, wind,
biogas, aardwarmte en niet te ver
geten besparingen warmte/kracht
koppeling bieden goede mogelijk
heden. Uiteraard hebben we voor
lopig ook nog gas en olie nodig. Ge
lukkig is dat er nog voldoende.
Maarop den duur zullen we wèl he
lemaal op die andere bronnen moe
ten overstappen. En daarom kun
nen we maar beter metéên de goede
weg ingaan. Aan de slag met nieu
we energie!

Waarom komen zoveel mensen
toch altijd aan met zonne- en wind
energie? Het zou natuurlijk wel
léuk rijn als we straks onze energie
helemaal van die verre vriend zou·
den kunnen betrekken, maar jam
lllcrgenoeg is dat niet haalbaar.
Denken veel mensen, Maar in feite
komt al onze energie van de zon!
Alle olie, gas en steenkool is afkom
stig van planten en dieren die ooil
in een vcr verleden konden groeien
dankzij de ZOn. Onder grote druk
werden stoffelijke resten daarvan
tot!Qssiele brandstof. Je zou kun
nen zeggen dat dieenergievoorraad
onze spaarpot is. Dat spaargeld
maken we nu in een waanzinnig
tempo op. Elk jaar verbruiken we
evenveel fossiele brandstof als er in
Mee miy'oen jaar is gemaakt! Dal
ka.n dus niet al te lang doorgaan. En
net 1.0 ;.tls een slechte rentenier die
z'n spaargeld er doorheenjaagt. zal

OVER SPAAR
POTTEN
EN INKOMEN

Het kan anders
Hoc moet het dan wèl1 Allereerst:
het grootste deel van ons energiege
bruik is voor \'elwormmg van hui
zen. kantoren, ziekenhuizen. voor
produktieprocessen in de industrie
enz. Daar valt mnk op te besparen.
Zonder groot comfonverlies.
Neem de hllislloutlells. Samen ge-

Kernenergie zou dè energiebron
worden van de toekomst. En de olie
crisis k"Ck hel allemaal nog "oorde
liger te maken. Maar allienjflllor ge
leden begonnen steeds meer men·
scn zich ar te \'fagen of het llIet die
kernenergie wel zo in orde was. Te·
genwoordig is zelfs al meer dan de
helft vlln alle Nederlanders legen
kernenergie. Fen'ellte HtOrslanders
zijn er nau,,'elijks, zoals blijkt uil al
lerlei entluêlcs. Je naagt je af waar
die hele energie-discussie eigenlijk
\'oor nodig is...

brui ken die een kwart van alleener
gie. Hel allergrootste deel daarvan
(75%) gaat op aan verwarming.
Door nieuwe huizen uitgekiend te
bouwen en door goed te isoleren.
kunjc liefst 90% besparen! Dal zet
zoden aan de dijk! Maar ook in beo
staande huizen is door isolatie flink
te besparen. Warm water? Daar
voor kan een zonnc·boiler groten
deels zorgen. En de elektriciteit?
Op den duur kunnen windmolens
de helft van àl1e stroom opwekken
die Nederland nodig heert! De an
dere helft en de energie om op te
koken (overigens nict meer dan een
vijfde van alle energie die ecn gezin
nodig heeft). ja, dáár hebben we
dan nog olie en gas voor nodig.
Ook in de industrie is zeer veel ener
gie te bc»paren. We noemden al de
Westduitse industriedie na de olie
crisis van '73 anderhalf keer zoveel
isgaan produceren. maar daar geen
spatje energie meer voor nodig had.
Efriciënter produceren kan wel de
gelijk. Bijvoorbeeld: de indusuie
wekt vaak z.elf elektriciteit op. Net

Radioactief afval in de oceaan. de als bij gewone centrales, komt
kans op gigantische ongelukken. daarbij veel 'afvalwarmle' vrij, die
het gebruik vun plutOnium uil uilstekend ges<:hikt is voor allerlei
kerncentrales voor kernwapens... verwarmingsdoeleinden. Wanneer
Dat het met die kernenergie niet deze 'warmte/kracht-koppeling'
hekmaallekker rit, weet z.olangza- _

merhand iedereen wel, Sommige
mensen vinden dat we die nadelen
maar op de koop toc moeten ne
men. We hebben immers energie
nodig? Eigenlijk is het onbegrijpe
lijk. Door alle heisa rond kernener
gie lijkt het alsof het allemaal wel
goed komt, àls we maar kernener
gie al,:ceptcren. Maar zo i" het niet!
Want in kerncentrales kunje al1een
elektriciteit maken. En elektrici
teit is mimr 7% van on" hele ener
giegebruik (ook al heb je drie keer
zoveel olie, gas of steenkool nodig
om die elektriciteit te maken. om
dat hel rendement van elektriciteits
opwekking zo klein is). Dus zelfs
als Nederland alle bestaande een·
trales zou vervangen door kerncen
trales (ter vergelijking, dat 7.0U be·
tekencn: 30 'Borssele'-centrales or
300 'Dodewaard'-centrales). dan
7.oU kernenergie nog maar een klein
deel van ons energiegebruik dek
ken. Het komt erop neer, dat wc die
hele kcrnenergie niet nodig hebben
als we maar een klein beetje meer
energie besparen.

Voldoende? Tijd ge·
n()(;g om over te scha
kelen op de 7.on,
zonder koltn- en kern
centrales te gebruiken?
Gelukkigwel, Er is nog
voor mlnsten~ SQjltar
a:trdgas. En de olie die
we dan t()(;h nog nodig
hebben. importeren we
gewoon. Nel ab ;111cr,
lei andere produkten.
We cllponeren immers
ook Vlll\ alles?

Klein dct>1 KtCflI<:nn
gie is elektriciteIt. En
elektridleit maakt
mallr 7% uit vlln ons
energiegebruik (ook al
moeten we 20% van
alle energie aanspre
ken om di.: elektriciteit
te mak.:n, vanwege het
lage rendement Vlitl de
centrales). Dus als we
àlle elektriciteit uit
kCflIcentrales zouden
halen. dan betekent
dat nog maar ccn klei·
ne bijdrage in de ener·
gievQ(mjening.



Kas-lomll.8lj~ ""' gas
lomaatje Tomaten in
de winlcr was vroeger
nct zoietS als schaatsen
in de zomer. Dal kon
niet. Tegenwoordig
wel. Maar het kost
slótcn energie. Voor
elke winter·kas·tomaal
is e\'enveel energie no
dig als voor het koken
van 15 liler water! Een
halve kuub gas per to
maat. Is dal nu echt
nodig?

MET MEER ENERGIE
MINDERMENS
ói'''''''':x~ç::::) Een visser koopt een groter schip vis. Totdat de zee leeg is en de vis

mei een sterkere motor. Daardoor seTS diep in de schulden zinen. Er is
vangt hij meer. verdient meer. Hij een 'grens', De moraal? Wie het on·

,""'-"" levert een extra bijdrage aan de derstc Uil de kan wil, krijgt het lid
economie. Andere vissers volgen op de neus.
zijn voorbeeld. Ze moeten trou·
wens weL willen ze tenminSte hel Schoon
hoofd boven water houden. Want Economische groei is goed, is ons
door het grotere aanbod zakken de altijd verteld. Onze welvaart hangt
prijzen. Resultaat van dat alles: er ervan aLlsdatzo? Voor 'de econo
wordt véél meer vis gevangen. mie' maakt het nict uit wál er ge
Maar er is ook een keerzijde. De produceerd wordt. Verspillende
benzine wordt duurder en al die wegwerpspuiten tellen net zo goed
prachtIge schepen moeten worden mee als degelijke, duurzame, nulti
afbetaald. En dat terwijl de vang- ge produkten. En volgens die rede
sten afnemcn, doordat de zee in nering zouden ook auto-ongeluk
hoog tempo wordt leeggevis!. Ge- ken uitstekend zijn voor 'de econo
volg is dat de vissers een nog gro- mic': hoe meer ongelukken, des te
tere boot kopen met een nóg sterke- meer werkgelegenheid in uitdeuke
re motor. Prima voor 'de econo- rijen. ziekenhuizen. begrafenison
mie'. En dat allemaal om dez.elfde dernemingen en revalidatiecen
hoeveelheid vis te kunnen vangen. tra..
Steeds meer PK voor dezelfde kilo Tot nu tO;C is onze economie gcba-

seerd op de gedachte dat méér ook
béter is. En dat is een ernstige mis
vatting. Want niemand wordt erge
lukkig van als heel de zee is leegge.
vist. de vuilnisbelten uitpuilen en
iedereen in het ziekenhuis ligt. bij
wijze van spreken. 'De economie'
moet dan ook een andere inhoud
krijgen. Bovendien moet er een eer
lijker verdeling komen binnen die
economie. We moeten niet langer
alleen maar streven naar méér. We
moeten grotere aandacht geven aan
het /lUI en de kwaliteit van produk
ten. Ons niet langer blindstaren op
de hoevéélheid. Vooruitgang boe
ken we daarom ook pas, als we
energiebronnen weten te benutten
die schoon en onuitputtelijk zijn.
Wanneer we er in slagen om zon en
wind op een goede manier te ge
bruiken. We gaan er tenslotte niet
op vooruit wanneer we alleen maar
in een noodtempo alle voorraden
olie. gas en steenkool opmaken.
Want dat lijkt meer op potverteren,
En daar zouden komende genera
ties ons niet erg dankbaar voor zijn.

EEN ONS ENERGIE
VOOR EEN KILO ELLENDE

kunt natuurlijk voorbijgaan aan de
schade aan gt."Zondheid en milieu.
maar vroeg of laat krijgen we dan
toch de rekening gepresenteerd.
Dat heeft bijvoorbeeld Lekkerkerk
ons wel geleerd. en het milieu wordt
al zó bedreigd en het herstellen van
de schade is zó kostbaar, dat we ons
dat niet meer kunnen veroorloven.
Er zullen daarom keuzes nodig zijn
die op het eerste gezicht misschien
niet zo voor de hand liggen. Moei-

Aljaren wordt er gepraat en verga
derd over energie. Wat voor soor
ten energie gaan we in de toekomSt
gebruiken? Hoeveel geld komt er
beschikbaar voor energiebespa
ring? Worden zon- en windenergie
eindelijk niok gestimuleerd? Die
discussie van nu heeft grote gevol
gen voor later. Wanneer je kiest
voor kolen. haal je je ook giftig
vlieg-as op de hals en zure regen,
doordat bij de verbranding gemene
gassen ontsnappen. Als je kiest
voor kernenergie, moet je ook het ~~~~i(;~~
radioactieve afval accepteren en de
kans op rampzalige ongelukken.
En plutonium, dat voor kernwa
pens gebruikt kan worden.

Hoeveel kost een gezonde zee? Wat
is de waarde "an een vierkante kilo
meier oer'\'ioud?
Onzinnige vragen?

lijke keuzes. Er staan immers aller
lei belangen tegenover elkaar. De
industrie wil goedkope stroom en
zij denkt dal kernenergie en kolen
daarvoor kunnen zorgen. Dat is
maar net de vraag. Want de prijs
hangt sterk afvan watje wel of niet
meerekent. Moet je ook de bewa·
kingskoslen van kernafval meetel
len? En de kosten van de afbraak
van de centrale als die na zo'n 25
jaar 'uitgewerkt' is, terwijl hij nog
wel tientallen jaren moet blijven
staan omdat hijzelf ook gevaarlijk
radioactiefblijh? Houdje rekening
met de vernietiging van de leefom
geving van de Indianen op wier
grondgebied de steenkool en het
uranium gevonden wordt? Hangje
hel afsterven van de bossen in
Duitsland en de duizenden dode
meren in Scandinavië en Canada
aan hel prijskaartje van steenkool?

~
~~~::==::;:::;=::;~~= Kortom: kijk je verder dan de gaat-Rekening jes van het stopcontact? Houdje re-

Energie is meer dan alleen het sto- kening met de gevolgen die bepaal-
ken van olie, gas en steenkool of het ZiJ is hel energiegebruik in Nederland de energiebronnen ergens anders
lalen draaien van centrales of \'erdt~ld: en voor ons nageslacht hebben?
windmolens. Er zit meer aan vas!. Huishoudens 25 % Dáár zou de discussie over moeten
Vroeger werd er nauwelijks reke- Chemische industrie 22 % gaan, dáárop moeten de daden van
ning gehouden met het effect op KUllstmestinduslric 5 41 het energiebeleid zijn gericht! En
milieu en gezondheid van bij voor- Produktie bouwmaterialen 3 41 dan moet je de zee, het oerwoud
beeld het stoken van steenkool. Produktie voedingsmiddelen 4 % soms bewust zwaarder laten weg,n

Metaalindustrie 8 %
Daar zijn we ons eigenlijk pas sinds Overige industrie 2 41 dan een paar kiloWattuur elektrici-
kort echt goed van bewust gewor- Vrachtvervoer. scheepvaart 8 % teil. Want voor je het weet. moetje
den. Daarmee hebben we ons een Personenvervoer, auto's, treinen 8 % een ons energie betalen met een
moeilijke keuze aangehaald. Toch Kantoren. ziekenhuizen e.d. 15 % kilo ellende: dag zee. weg oer-
is dat wel zo verstandig. Want je woud...

TIO.·eeling Kernener
gie en kernwapens vor
men een siamese twee
ling. Plutonium uit
'\·ri:l,."<Izame' kerncen
trales wordt gebruikt
voor kernwapens. On·
langs is presidenl Rea
gan van de VS weer
begonnen om pluto
nium uit kerncentrales
op te kopen voor de
nieuwe kernwapens
die hij wil stationeren.
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er nog minder overblijven voor de
Derde Wereld.
Welzijn, leefbaarheid. milieube
houd. maar ook: het streven naar
een democratische samenleving
waarin iedereen gelijkwaardig is,
kortom: een mens- en milieuvrien
delijke economie. dat allemaal

pen. Stel dat iedereen in plaats van hoort ook thuis in de discussie over
melkpakken weer melk in nessen het toekomstige energiebeleid. En
zou gaan kopen. Daarmee zouden dat zijn geen zaken waarover je in
we evenveel elektriciteit besparen een eenmalige MOE kunt beslis
(wegwerp-melkkartonnen kosten sen. Daarom moeten burgers en
veel meer energie dan statiegeld- maatschappelijke organisaties blij
nessen) als l .....ee Dodewaard kern- ven kunnen meedenken, meedoen
centrales kunnen leverent Wanneer en invloed uitoerenen.
er dan tOCh grote elektriciteitscen- ;;;;.;;;.;;:;;;:.::::::;:;;:::;:;.----
trales ge~ouwd~uden zijn. zou het WERII~ROEP
'econoOllscher' ZIJn om ze ook maar R.\iI
te laten draaien. En dan zou zo'n ENERGIE
energiebesparing nauwelijks zin *
h,bb,n. Eon vOo<b<<Id, omda' d, DISCUSSIE
elektriciteitsproducenten rekening .
hielden met een enorme groei van Deze krant IS gesch~even ~oor ~e
het stroomgebruik. bouwden ze Ie- Werkgroep Energie DISCUSSie
veel centrales. Nu wordt onze ener. (WED), bestaande uit 55 organisa
giebesparing afgestraft met een ties: v~?uwenvert:ni~ngen, .~aar
'boete' van honderden miljoenen ook ..mllleu.organlsatles, p?lItleke
guldens per jaar. Vele tientjes per partiJen. leven~bes:chouwehJke en
gezin! Want die overcapaciteit- Jongeren-orgaOlsatles enz. We pro·
centrales kosten veel geld aan rente beren .de nadruk te l~~en op pun·
en anossing. Die fout moeten we tery. dIe vaa~ te welOlg aandacht
niet herhalen. Een kleinschaliger k.~IJge.'.l terwijl ~e toch heel belang.
stroomvoorLiening heeft zulke pro- flJk ZIJ n. '!'Ie Zl~n voorstander van
blemen niet en is goedkoper. een energIebeleid dat terdege reke·

ning houdt met gezondheid. milieu
Niet eenmalig en met de gevolgen voor de maat·
De overheid wil alreen weten of de schappij. Nu en in de toekomst. Zo
bevolking nu de voorkeur geeft aan wel hier als in de Derde Wereld. We
kolen of aan kernenergie. Onder- hebben geen zakelijk eigenbelang
tussen gaat ze helaas wel gewoon om die ideeën uit te dragen. We
door met het oude energiebeleid. hebben wel visie. Hel was een aan·
Daarin hebben besparing en zon· tal van onzcorganisaties dat de dis·
ne-energie geen belangrijke plaats. cussie over (kem)energie startte;
Dat is onjuist. want daarmee ver- dat al jaren geleden over de nood·
mindert de overheid de waarde van zaak van energiebesparing begon;
de discussie. Bovendien is de keus dat de mogelijkheden van zonne
tussen alleen kernenergie of kolen energie aankaartte. Nu praten we
een valse keuze. Daarmee doet de over plannen hoe we ons energie
overheid namelijk alsof de discus- probleem manier z6 kunnen aan
sie alleen maar gaat over een deel pakken. dat we ook een gezonde
van de eleklrici/eilsvooniening. economie kunnen opbouwen zon·
Terwijl er veel meer en belangrijker der die enorme werkloosheid en
zaken àók aan de orde moeten ko- zonder dat we de aarde uitputten
men. Het energiegebruik in de en vervuilen. Zodat er ook een toe·
gerndustrialiseerde wereld kan en komst overblijft voor onzc kinde·
mag niet eindeloos blijven groeien. ren.
Daarvoor zijn de voorraden ontoe· Wie met ons mee wil praten en mee
reikend en bovendien zou dat wil doen. is van harte welkom!
steeds meer ten koste gaan van het
milieu. de gezondheid en de veilig
heid in onze samenleving. Ook zou

Melkpakken
Beslissingen over onze energie
vooniening moeten er zeker geno
men worden. Maar de discussie is
na deze officiële MOE niet afgelo-

Vroeger was het beslissen over het
energiebeleid vooral een zaak van
een beperkt aantal mensen aan de
top van het bedrijfsleven. de gas- en
e1ektriciteit.o;bedrijven en de over
heid. Gelukkig lijkt daar nu zolang
zamcrhand verandering in te ko
men. De laatstejaren zijn veel meer
mensen zich gaan interesseren voor
energie. De discussie erover is 'op
straat' gekomen. Zelfs zozeer. dat
de vroegere plannen om steeds
meer centrales en zelfs ook kem·
centrales te gaan bouwen. niet meer
zomaar kunnen doorgaan. Maar
omdat er toch beslissingen geno
men moeten worden over de ener
gievoorziening, organiseert de
overheid nu de 'Maatschappelijke
Discussie over het Energiebeleid'
(MOE). De straat-discussie heeft
dus voor een staats-discussie ge
zorgd.

Eén keer
De overheid houdt deze officiële
discussie één keer. Eén enkele keer
mag de bevolking georganiseerd
meepraten over de toekomst van
onze energievoorziening. Dal is
jammer. want dat betekent dat je
na een jaar ineens een hekje om de
discussie zet en vervolgens de boel
op slot doet! Dat kan natuurlijk
niet. want dan neem je alleen een
momentopname en kun je geen re
kening houden met nieuweon!wik
kelingen die zich natuurlijk toch
zullen voordoen. Bovendien is het
onnodig om in één keer de hele
energievoorziening vast te leggen.
Maar dan moet je natuurlijk geen
beslissing nemen die nooit meer
7jjn terug te draaien. Dat alles
neemt ov.erigens niet weg. dat de of
riciële energiediscussie wel de gele
genheid biedt om meer mensen bij
het energievraagstuk te betrekken!

...
Hel verschil in brand
stofgebruik JXT hoofd
van de bevolking in de
VS. Nederland. Portu
gal en India.

Kierl,'npaleizen Toen
aardgas nog goedkoop
was. bouwden we hui
zen als kierenpaleizen.
Een gasverbruik van
4000 kuub per jaar
voor koken en verwar·
ming is \loor cen ge
woon huis geen uitzon
dering. Nu aardgas al
bijna zes dubbeltjes
kost. kunnen er ineens
huil'.en gebouwd wor
den die maar 400 kuub
nodig hebben! Er zijn
besparingsmogelij khe·
den genoeg!

WrttJ" WEDt
spreid over het hele land. U kunl mei van omgaan met voedsel.
hen in contacl komen via hel landelijk Dikke Karel en de aa.-de. Over de
bureau van de WED: Damrak 28-30. samenhang tussen energie. planten.
Amsterdam. Iel. 020-210328. dieren, de mens, de aardkorst en de
Dan zijn er nog de boeken en boekjes atmosfeer.

VOOR WIE Vier pagina's zijn gauw vol en er is nog die in opdracht van de 'Y,ED zijn ge· Minder energie en loch leuk (40 pl.
zoveel te vertellen. Daarom is het maar schreven. Ze gaan natuurlijk over ener-

MEER WIL
goed dal de WED nog meer pijlen op gie, ".mar nict op de manier die je zo Besparen in huis en wijk.
haar ~oog heeft. Zevenhonderd WED- v~ak ~~ ande~e boeken legen komt. Het A is atoom ... Z is zon (128 pl. Ver-
voorllchlers hebben zich de aFgelopen zIJn VIJF werkjes: klarend woordenboek over alle 010-WmN ~allnden. voorbereid op het geven van De groene economie (80 p). Popu- gelijke termen en begrippen die met
IOformalle. Ze ~ebben daarvoo~ een laire beschrijving van het zoge- energie samenhangen.
cursus gevolgd dIe door de WED IS op- d . I' . . Over enkele weken komen deze boeken
gezel. Het isde bedoelingdllt ze hun ac- naam e a ternatleve scen~no van op de markt Voor een speciaal tarief
tiviteiten afstemmen op de vraag die uit h.et Centrum voor Energlebespa- kunt u nu vast hel hele pakket bestellen
org:lOisaties en verenigingen. buurtco- ring. door overmaking van f 18.00 op giro
milé's. kerkelijke groeperingen e.d. op Mondjesmaat (50 p). Over energie- nummer 5291910 van ae WED te Am
hen arkoml. De voorlichters wonen ver- besparing door een andere manier sterdam onder vermelding: pukkel.
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