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de overheid en de energiebedrijven
cruciaal. De milieubeweging ijvert
al jarenlang voor een stimulerend
bele id voor deze energiebron. maar
is tot voor kort alti jd lac hend ter
zijde gezet. Lan gzam erhand is ge
luk kig bij de overheid het besef
doorgebroken da t zeer veel mensen
belang hechten aa n deze schone
energiebron. Voorzichtig zijn er
onderzoeksgeld en beschikb aar ge
steld om uit te rekenen hoeveel
gr ote en kleine molens er kunnen
komen. Het Ministerie van Econo
mische Za ken verwacht nu da t in
het jaar 2.000 voor ongeveer 1.000
MW aan win dmo lens gep laatst zal
zi jn. Uit de onderzoeken blijkt da t
in Nederland ruimte is voor 6.000
MW zonder dat er gekke toestan
den moeten worden uitgehaald,
zoals win dparken op zee en al dat
soort ingenieuse plannen . Deze
6.000 MW komt er niet vanzelf en
de energiebedri jven zullen er dan
ook alles aan moeten doen om te
voorkomen dat de zaa k na de een
malige IPW-actie weer stil valt.
Windenergie moet een vas t onder
deel van hun planning worden. De
oprichti ng van speciale afdelingen
binnen de energiebedri jven. bela st
met schone energie. vormen een
zekere garantie da t d it ook ge
beurt. Daarnaast kan geda cht
worden aan de ver huur van wind
molens aan boeren en bedrijven.
Het PEN (Noord-Holland) zit al op
deze lijn , nu de rest nog .

Dodewaard driewerf overbodig

Beter laat dan nooit. Ook in Nederland. een land met voldoende
wind om vele windmolens te plaatsen, komt nu een plan tot
uitwerking voor de bouw van windmolens. Het Ministerie van
Economische Zaken heeft eind 1985 het Integraal Programma
Windenergie (lPW) gepresenteerd om de achterstand in te lopen.
Denemarken, vergelijkbaar met Nederland heeft de mogellikbe
den eerder ogen ogen gezien. Dankzij de stimulerende prijs voor
windelectriciteit zijn zoveel molens neergezet als waannee we in
Nederland Dodewaard en Borssele hadden kunnen sluiten. Bo
vendien heeft bet een bloeiende windmolenindustrie opgeleverd.

waterkracht in de Maas
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Voorlopig zijn subsidies voor
windmolens nog onm isbaar. Het
zou ideaal zijn wannee r we daar op
kort e termijn vana f rak en. Dat
vereenvoudigt de marktintr oduc
tie . Anderzijds is een behoorlijke
subsidie goed te motiveren. Wind 
molens bren gen immers in tegen
stell ing tot fossiele brandstoffen
geen mil ieuverontreiniging en
geen uitputting van brandstoffen
met zich mee. Daar mogen we ook
best geld voorover hebben.

Voor een optimaal gebruik van
windenergie is een aktieve ro l van

zich toegelegd op de productie van
een hydraulische energieover
dr acht in haar molens. Deze inno
vatie zal nog verder moeten gaan
om uiteind elijk een molen op de
markt te krij gen die ook zonder
subsidie aantrekkelijk is voor
energiebedrijven en particulieren .

Door deze ini ti at ieven die naar
verwachting binnenkort een
str oom van nieuwe windmolens
zullen opleveren wordt ook de Ne
derl andse windmolenindustrie ge
steun d. Menig fabrikant heeft al
meer molens buiten dan in Neder
land verkocht . Nu kan dat gaan
veranderen. In Nederland zijn mo
menteel nog een tiental windmo
lenbouwers druk bezig met de ver
dere ontwikkeling van hu n pro
duct . Zo heeft de firma Lagerwey
onlangs een molen in product ie
genomen die is uitgevoerd met fle
xibele kunststofh laden en heeft de
firma Bohemen Energy Sys tems

In Denemarken is de rol van de
electriciteitsbedrijven zeer belang
rijk geweest . Zij hebben onder
maatschap pelijke druk besloten
een stimulerend tarief voor mini
maal tien jaar in te voeren . Sinds
dien hebben veel particulie ren, a l
dan niet in collectie f verband,
windmolens aangeschaft.

Gelukkig lijkt het in Nederl and
nu ook zover te komen . In het hele
land zijn nu veren igingen (in op
richting) die met vele honderden
mensen gezamenlijk windmolens
aa nschaffen (zie achterpagina). In
Haarl em is men reeds vergevor
derd . Met het energiebedrijf is een
stimu lerend tarief voor 15 jaar
afgesproken.

Ook de electriciteitsbedrijven
zelf hebben nu plannen om te
investeren in windmolens. Het
PEN in Noord-Holland, de PZEM
in Zeeland en het PEB in Friesland
zijn de meeste bekende voorbeel
den . Dankzij, het IPW krijgen ook
zij nu van het Rijk subsidie.

De gemeente Heerhugowaard
bespaarde in 4 jaar tijd 53% op het
gemeentelijk gasverbruik. Dat was
een half miljoen kubieke meter
gas, zonder dat ze het kouder kre
gen. Als nog geen kwart van de
gemeenten dit voorb eeld volgt kan
Dodewaard ongemerkt op slot.

ren . Wordt er gestreefd naar maxi 
male energieopbrengst dan zijn 5
van deze centrales goed voor 1
Dodewaard.

In Weesp zijn in 4: maanden tijd
de gloeiJampen in de lantarenpa
len vervangen door energiezuinige
broertjes, wat een reductie ople 
verde van 100 kilowatt. Zou deze
maatregein in a lle gemeenten uit
gevoerd worden dan bespaart dat
meer elect ri citeit dan Dodewaard
oplevert.

Bij Maurik in de Lek word t in de
bestaande stuw een waterkracht
centrale ingebouwd. Ook bij Linne
en Lith in de Maas gaat dat gebeu -



Energiebesparing en warmtekracht
maken kernenergie overbodig

2500 """.><t..
warmtelkracht

MW

bond, de FNV en verschillende
milieuorganisaties.

Wanntekrachtinstallaties zijn
kleine electriciteitscentrales,
waarbij ook de afvalwarmte opti
maal wordt gebruikt.

Een gewone electriciteitscentra
le heelt een rendement van 40%,
een warmtekrachtinstallatie van
80%. Warmtekracht is een bewe
zen techniek. In de industrie, in
grote gebouwen, ziekenhuizen,
zwembaden en flats met blokver
warming, draaien reeds jaren der
gelijke installaties. Een belangrij
ke reden waarom wanntekracht
niet veel vaker wordt toegepast is,
dat het voor veel bedrijven en
instellingen een ongebruikelijke
activiteit is. Dit probleem wordt
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In bijgaand figuur is compact
aangegeven voor welke keuze we
staan. Het deel van het nieuw te
bouwen vermogen, waarover de
gedachten uiteenlopen bedraagt
5200 MW. De regering wil dit
invullen met 4.000 MW kernener
gie en 1200 MW kolen. Een andere
mogelijkheid is de invulling met
2500 MW warmtekracht op aard
gas en 2700 MW te dekken door
achtereenvolgens electriciteitsbe
sparing, windenergie, hoogeffi
ciente gascentrales en be1asting
sturing. Onder dit laatste verstaat
men maatregelen om de pieken in
het verbruik terug te dringen. Dit
plan is verder uitgewerkt in het
rapport Pleidooi voor een veilige

Een keuze tegen nieuwe kern
centrales betekent gelukkig niet
automatisch een keuze voor kolen
centrales. Aan kolencentrales kle
ven ook belangrijke milieuproble
men. De bijdrage aan de verzuring
van het milieu kan echter srerk
worden teruggebracht door rook
gasontzwaveling en de afvanging
van stikstof. De enonne hoeveelhe
den vliegas en kolenslakken, die na
verbranding overblijven vormen
een probleem, waarvan de oplos
sing nog aanzienlijk verder weg is.

Het is nog de vraag of we hele
maal kunnen afzien van de bouw
van nieuwe kolencentrales. Het
hangt al van de ontwikkeling van
de vraag naar electriciteit en van
de snelheid waannee schone tech
nologieen hun intrede doen.

In Amerika en de meeste Europese landen is kernenergie
onderwerp geweest van politieke discussie. Daarbij is duidelijk
geworden dat kerncentrales niet onmisbaar zijn. Denemarken
maakt helemaal geen gebruik van deze energiebron. In Zweden is
bij referendum besloten af te zien van de bouw van nieuwe
kerncentrales. Ook in Amerika komen er al jarenlang geen nieuwe
meer bij. In Duitsland is de discussie na de ramp in Tsjemobyl
opnieuw losgebarsten. Er is een mie kans dat men ook daar een
audere koers inslaat.

In tal van wetenschappelijke rapporten is aangetoond dat het
ook in Nederland anders kan, veiliger en net zo goedkoop. Hoe
ziet zo'o ander beleid eruit?

gas is zuiniger dan elektriciteit

Zonneboilers, haal ze in huis!
installatie zonneboiler

Nieuwe apparal

Zonneboilers uren?

teringen te doen in (zonne)energie
projekten waar de terugverdien
tijd niet de hoofdrol speelt. Inves
teringen in zonneboilers voor
(huur)woningen kunnen over een
periode van twintig jaar worden
uitgesmeerd, waarbij de eerste tien
jaar verliesgevend kunnen zijn.
Dat is een aanvaardbare zaak,
wanneer we bedenken dat de le
vensduur van zonne-installaties
ongeveer twintig jaar, bedraagt.

Milieuvriendelijk, energiezuinig
en onuitputtelijk. Wat willen we
nog meer? Informeer bij het ener
giebedrijf, motiveer en mobiliseer
de huurderscomités en bewoners
groeperingen, en activeer het be
leid van de gemeente.

De stimulans moet gegeven wor
den door gemeentelijke overheid,
energiebedrijven en woningbouw
verenigingen. Deze organisaties
kunnen het zich permitteren inves-

Met de huidige relatief hoge
prijzen voor dergelijke installaties,
is zonneenergie alleen weggelegd
voor de rijkeren onder ons. Daarbij
komt nog het probleem dat bewo
ners van huurwoningen nooit op
eigen houtje een dergelijke ingreep
in hun huis mogen verrichten.
Voor flatbewoners zou 't al hele
maal onmogelijk zijn.

toenemen, en de industrie kan gro
tere aantallen tegen lagere prijzen
produceren en installeren.

plan om een woonwijk uit te rusten
met zonneboilers. Maar de wo
ningcorporaties torpedeerden dit
voornemen met het argument dat
slechts éénvijfde van het aantal
woningen geschikt was voor het
plaatsen van collectoren. De ande
re woningen stonden niet ideaal
ten opzichte van de zon. Het Be
verwijkse gasbedrijf wilde de boi
lers gaan verhuren aan de bewo
ners. Net zoals zij gasgeysers en
gasboilers verhuurt.

De verhuur van zonneboilers
door energiebedrijven en woning
bouwcorporaties zou een histori
sche doorbraak betekenen voor
een snelle invoering van zonnee
nergie-toepassingen in ons land.
De vraag naar boilers zal sterk

Vraag't uw
energiebedrijf

In Israël zijn ze verplicht, in
Griekenland maken ze er flink
werk van, en in Nederland lijkt de
toepassing van zonneenergie een
scbamele toekomst te hehben. Al
leen de verwanning van zwemba
den met behulp van zonnecollecto
ren maakt een flinke groei door.
Voor huishoudelijk gehruik zijn de
aantallen geplaatste zonneboilers
DOg aan de lage kant.

Oe meeste 8(\ergiebedr ven htr
ben ervaring m81 de verhuur e
tlel onderhoud \fan boilers en 9
&ers Waarom zou u niet eens
Informeren naa' de mogellikhe n
Voof hel huren van een zonneb
• ,7

Toch kan een gemiddeld gezin in
de Nederlandse zomer's vrijwel
volledig "draaien" op de prestatie
van een zonneboiler. Het grootste
struikelblok is nog steeds de prijs

Informeer eerst even t>ij het en
giebedrijf. Daar hltbben ze Info
matie over h8t energieverbruik. v I'

wasmachines, koelkasten, diep
vriezers, eOl Ook bij de aansch
van boilers en geIsers is het nun
om eerSt even de diverse appa
ten en merken te beoordelen )0

hun energIeverbruik

die betaald moet worden voor de
aanschaf van collectoren, boiler en
regelapparatuur. De overheid is
niet bereid een vonn van subsidie
te ontwikkelen, waardoor de aan
schaf van zonneenergiesystemen
voor de particuliere huishoudens
financieel aantrekkelijker wordt.

Ruim 1500 uur per jaar schijnt
de zon in ons land. Zonnecollecto
ren, op schuine daken of op aange
paste frames op platte daken, slur
pen de ingevallen zonnestralen op
en geven de wannte door aan een
vloeistof (water of olie) die binnen
in het huis een voorraadvat of
boiler opwannt. Gedurende een
zonnige dag kan de temperatuur in
het vat oplopen tot 70 à 80 graden.
Het hete water kan worden afge
tapt en gebruikt voor de douche,
de keuken of de wasmachine.
Wanneer het voorraadvat te wei
nig warm water levert, - in de
sombere herfst of in regenperiodes
- wordt het enigszins "voorge
warmde" water op de gewenste
temperatuur gebracht door een na
verwanner, in de vonn van een
geyser of tweede boiler.

De techniek van de zonneboilers
is bekend, de industrie is gereed en
er opereren al enkele installatiebe
drijven op dit terrein. Maar de
belangstelling vanuit het grote pu
blîek is nog erg klein. Voor bewo
ners van een huurhuis lijkt de
kans op "actieve benutting" van
zonneenergie al helemaal nul. De
overheid, als grootste beheerder
van de sociale woningbouw, doet
weinig moeite om de zon op deze
manier een kans te geven.

Het Gemeenschappelijk Gasbe
drijf van Beverwijk was vast van

----------'---
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In Denemarken wordt nu al 4%
van de benodigde electriciteit
door windturbines geleverd. In
Nederland ongeveer evenveel door d
Borssele. Aan wind hebben wij nog
bijna niks. Als in Nederland snel
werk van windenergie was ge
maakt dan had de kerncentrale in
Zeeland dicht gekund.

meenten dezelfde norm banteerde
was Bonsele overbodig.

Zonneboilers zijn nog te duur.
Maar kostenverlagingen zitten er
aan te komen. Met investeringen in
zonneboilers kan op het warmwa·
tergehruik În de wonin~bouw en
kantoren zo'n 1 mld m gas be·
spaard worden. Wordt dit ga.s ge
bntikt in een moderne gaselectrici.
teitscentrale dan levert dat even
veel stTOOm als anderhall maal
BoI'$$Cle. Dat is toch het aeld wel
waard!?

Voor de doorbraak van het ener
giebewuste bouwen is de inzet van
plaatselijk actieve groepen en per
sonen essentieeL

De voorbeelden zijn er. Het is nu
een kwestie van informeren en op
de juiste plaats druk uitoefenen.
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genomen. In enkele gemeenten
probeert men middels een privaat
rechtelijke overeenkomst een ver
bI'11ÛSDorm te stellen voor nieuw
te bouwen woningen. In Schiedam
mogen alleen nog woningen ge
bouwd worden. die minder dan
759 mS gas per jaar gebruiken.

de kerncentrale in Bonsele

Schiedam hanteert als norm
voor haar nieuwbouw en sinds
kort ook voor haar bestaande
bouw een easverbnlik van 1000
kubieke meter pe!' jaar als maxi
mum. Als Haderde van de ge·

goede ngelapparatuur bespaart bonderden kuub gas

Tóch zijn er de laatste jaren een
groot aantal woningbouwprojek
ten opgeleverd die wél energiezui
nig te noemen zijn. In eerste in
stantie waren dit proefprojekten,
waar geêxperimenteerd werd met
nieuwe zienswijzen, bouwmetho
den en insLillaties. Latere projek
ten zijn nog vaak "incidenten",
dankzij de inzet van toekomstige
bewoners, actiegroepen of archi
tekten. In een (vooralsnog klein)
aantal gemeenten begint zich ech
ter een duidelijk beleid af te teke
nen, wat energiebewuste woning
bouw betre:ft. Zo worden in de
gemeentelijke bouwverordening
soms verscherpte isolatie-eisen op-

de Rijksoverheid een belangrijke
stem in de (sociale) woningbouw;
vooral wat betreft de financiering
ervan. Dit beleid maakt het vrijwel
onmogelijk om door middel van
extra investeringen een woning
energiezuiniger te maken dan ge
bruikelijk Oees: voorgeschreven)
is.

Ook de zeer traditioneel inge
stelde bouwwereld speelt slechts
langzaam in op de mogelijkheden
die thans bekend en beproefd zijn.

De meest dîre<:t-betrokkenen, de
bewoners en opdrachtgevers (ge
meente en woningverenigingen)
worden geleid door onbegrip, on
kunde, ongeloof.

liseerd. Daar komt bij dat deze
prijs is gebaseerd op de verwach
ting dat de kosten voor de opslag
van het radioactief afval en de
afbraak van de centrale verwaar
loosbaar klein zullen zijn. Ook dat
is de vraag.

Voor de kolen, olie en gas rekent
de regering met een prijs van 10 à
12 cent per kWh. Deze prijs is
gebaseerd op de verwachting dat
een vat olie minstens f 100,- gaat
kosten. Een vat olie kost nu f 25,
en internationale deskundigen
verwacbten dat de prijs deokomen
de 20 jaar niet boven de f 75,- zal
komen.

Als we uitgaan van de kernener
gieprijs die de regering hanteert,
wordt het andere eleclriciteitsplan
financieel even aantrekkelijk bij
een olieprijs van f 75,- per vat.
Ook financieel ziet dit alternatief
er dus gezond uit.

AJ4 .• U llE\)OElT
ZO/'l/U8AMKEN!

""
HAllO, ijl;, Wil
1'OE:~TEMH1/'l4

VPJ\4EJ'I 0101
ZO/'lI'lE<OU.tC.
T~/'l Of MIjl;
lI(Jis Ml'l TE

8ltEI'I4ftt

MET N. VR.if'J
VAN tE ~.

Mrfl'lTtLijkE
XHoo"HE1~'

Ulf'l/1rS~iE

Om verschillende redenen komt
energiebewuste woningbouw nog
nauwelijks van de grond. Zo heeft

Energiezuinig bouwen: het ongeloof wordt langzaam doorbroken
Momenteel kunnen er nieuwe

(woningwet-) woningen gebouwd
worden, die voor verwarming aan
zienlijk minder dan 1000 m' aard
gas per jaar nodig hebben. Tóch
verbruikt een gangbare nieuw
bouwwoning nog zo'n 1800 m'
voor verwanningsdoeleinden.
Door de besparing op het aardgas
verbruik, die tegen geringe meer·
kosten (ca. f 3000,- per woning)
kan worden bereikt, kunnen de
bewoners profiteren van woonlas
tenverlagingen totf 500,- per jaar.

Dieuwe PL-I.mp past in normale fillm,
-'-----

ondervangen wanneer het energie
bedrijf de wanntekrachtinstalla
ties plaatst en onderhoudt.

De belangrijkste energiebron in
het ~lectriciteitsplanzonder kern
energie is aardgas. Deze extra
aardgasinzet voor electriciteit is
aanvaardbaar, wanneer tegelijker
tijd wordt gekozen voor extra
energiebesparing in bedrijven, de
woningbouw en het transport.

Zo'n 5% extra energiebesparing
over de hele linie levert het gas op
dat in de electriciteitssector nodig
is. Netto wordt dan geen extra gas
verbruikt.

De regering verwacht dat de
electriciteit uit de nieuwe Neder
landse kerncentrales 8,7 cent per
kWh zal kosten. Het is de vraag of
deze prijs reëel is. Op dit moment
wordt hij nergens ter wereld gerea-



GeDleenten kunnen een
actief beleid voeren

Steun ak ie Schoonstroom met uw gift

daadkrachtig

Dele krant is een uitgave van
de Vereniging Milieudefensie.
Tekst: Sible Schöne, Wim
Kersten, Frans Aooyers, lies
bath Verkleij. Johan Bakker,
Geert Steeg hs. Tekeningen:
Wim Stevenhagen. Tik-Tak
Tekeningen. Foto's: Wim Kerst
en, Michiel Wijnbergh, Energie
Anders. Vormgeving: Oaan van
Beek.
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Itroom! KboDe mt'rgie maakt
kamc. qie overbodig" eb de
.üeten ,.lI:ulUJlI'boilu huren1
'mi.... lid uw dU!ra-it.:bedrijr'
en ..huur een wiDdmolf'D.! vnag
bd uw eneqielndrijf' djn t •
leD YernDdltOAtea l~ bed Dea
bil:
De Vermigi.ag M.ilieudl'feml~

Tweedf' WrtrringpillDtsoea'
IOn ZIJ Am5terdam,
020·221386.

Colofon

Schoonstroom
aktie
materiaal

leid voor een belangrijk deel maat
werk. Iedere gemeente vereist baar
eigen plan.

Sinds enige tijd bestaat in bet
land een netwerk van deskundigen
die plaatselijke groepen (en indivi
duen steunen bij de opstelling van
een meer toegespitst gemeentelijk
energieplan. Maak gebruik van dit
netwerk! Neem contact op met de
Vereniging Milieudefensie.

energiebesparing
aan te pakken.

Ook u kum uw Sleentje bijdragen aan de oplossing
van OnS m~ieuprobleem, Bijvoorbeeld door nu lid
Ie worden van Ve'eninging Mitieudelensie. MeI
uw hulp kunnen wil doorgaan meI acties IIOOr gif·
"tlie planlsoenen. zonne·energie en kringloop·
paprer of legen oprukkende wegwerpverpakkin.
gen. zure regen en nieuwe kerncenlrales.

VOO/ f /0. - p., hMI #fH Ileun!" onslJ/s/id·dornlllwr
en .00' , 20. __ Mil~r 01>"'."91 " lH:>otmd~ oM
mNfldbfood ·MiM"dtJf#n'~·' Bel Q20.22I366 0/ >/0" uw
b/idr.!}é OP f1"0 10.1O(.(I1.n••, Vtre",glng Milie<JdtJf(fflW
In Ams'trtUm, 0••••. /id·rJon.le,,' ol/id-llbtJnntff.

Verticaal
1. moeder van de kernenergie
2. moeder van de kernenergie
3. moeder van de kernenergie
4. moeder van de kernenergie

Op verzoek van de vereniging
Milieudefensie beeft bet Centrum
voor Energiebesparing de nota
"stroom onder spanning" geschre.
ven.
De nola geeft mogelijkheden aan
tot een aktief gemeentelijk ener
giebeleid. Hij kan 2.Ó aab de ge
meenteraad worden aangeboden.
Dat is een begin.

Natuurlijk is locaal energiebe-

gerealiseerd worden is vooral een
kwestie van politieke wil om de

Horizontaal
1. melkprodukt
2. plaats in Overijssel zonder

'veen'
Plaats in Orente
lokmiddel

Wie wil, kan het gemeentebeleid
veranderen

fmaI1Cleel steunen door een bedreg
over tE' maken op guo 101100 t.n.V.

Fonds Milieuvriendelijk Ener
giebeleid te Amsterdam. BIJ voor
baat dank voor uw bijdrage_

Puzzel-je-suf

Zeker in gemeenten met een ei
gen energiebedrijf is ook de ver
huur van apparatuur een reele op
tie. Daarbij kan met name worden
gedacht aan energiezuinige ketels
en zonneboilers.

De mogelijkheden van een aktief
gemeentelijk energiebeleid zijn Ie·
gio en groeien nog steeds. Of ze

Een zeer belangrijk terrein van
het gemeentelijk energiebeleid
vormt de woningbouw. De ge
meente kan een stimulerende rol
spelen bij isolatieprojecten. Daar
naast is het van groot belang dat
bij nieuwbouw en renovatie ener
giedeskundigheid aanwezig is in
het projectteam.

De gemeente kan verder een be
langrijke rol spelen bij de invoe
ring van moderne energietechnie
ken, zoals warmtepompen, warm
tekrachtinstallatie, windturbines
en installatie die rest- en afval
warmte benutten. De gemeente
kan dit uitbesteden aan het lokale
energiebedrijf, het regionale gas
bedrijf, of het provinciale electri
citeitsbedrijf.

Een tweede mogelijkheid is om
gebruik te maken van particuliere
ingenieursbureaus. Er bestaan te
genwoordig zelfs ingenieursbu
reaus, de zgn. particuliere energie
diensten, die ook zelf de investe
ringen willen doen. Zo overtuigd
zijn ze van de rentabiliteit.

aktiematena.l, zoals deze krant,
SUckE'l'S en alti ile&.

Het geld moc:t natuurlijk wel
efi'!llS vandaan komen.

U kunt de aktie Schoonstroom

Onder
de juiste
oplOSSIngen
wordt dele
elektrische
afwasborstel
....rloot.
Hij is in de
handel niet
verll:rijgbaar.

start van 'de'aktie SchooDstroom

De huidige subsidies maken het
mogelijk om in grote delen van
windrijk Nederland op deze wijze
rendabel een molen te exploiteren.
Rentepercentages van 2 à 6% zijn
mogelijk. Een aantal windvereni
gingen is al vergevorderd en in de
loop van '86 en begin '87 zullen de
eerste coöperatief beheerde molens
draaien.

Voor alle inlichtingen over
windverenigingen kunt U terecht
bij het landelijk Steunpunt Wind
molencoöperaties, dat is onderge
bracht bij de vereniging Q.D.E. We
hebben o.a. een brochure gemaakt
"Zoek de Wind", fI6,25) en een
uitgebreide handleiding voor de
oprichting van een windvereniging
(110 p. f 25.-).

Organisatie voor Duurzame
Energie, Postbus 750, 3500 AT
Utrecht, 030-322995. Postgiro
4088288.

grotere gebouwen, bestaan er uit
stekende opleidingscursussen voor
een energiecoördinator. De Sven
beschikt over een serie onderzoe
ken naar de mogelijkheden tot
energiebesparing in het midden
en kleinbedrijf. Het ligt allemaal
klaar voor gebruik.

Voorlichting van de gemeente
kan ook van groot belang zijn bij
isolatieprojecten. Veel van deze
projecten kunnen slechts doorgang
vinden bij voldoende medewerking
van de betrokken bewoners. Goede
onafhankelijke voorlichting kan
hier een handje helpen.

een bedrijf dat een molen exploi
teert) maar de meest gunstige plek
kan worden gekozen. Zo kan men
rekening houden met een goede
windvang (twee maal zoveel wind
geeft een acht maal zo hoge op
brengst!), met een acceptabele
landschappelijke inpassing, met
mogelijke geluidhinder enz. Ver
der kan op deze wijze het investe
ringsrisico over een groot aantal
mensen worden gespreid en voor
at: iedereen kan meedoen.

M tievoeren kost ~ld Plaatse
lijkE groepen die meew :ken aan
de aktie Scboom;troom missen dat
geld vaak Daarom vragen we aan
deze groepen geet ,l(etd voor al het

In Nederland zijn nu een tiental
Windverenigingen in oprichting.
Dat zijn verenigingen van ca. 150
leden die ieder ca. I 500,- investe
ren in de aanschaf van een wind
molen. Deze leningen worden met
een bescheiden rente afgelost met
de opbrengsten uit de verkoop van
de molenstroom aan het electrici
teitsbedrijf. De molen staat niet in
de achtertuin van de voor.litter
maar op een gunstige, vooral
windrijke plek aan de rand van
stad of dorp. De stroom gaat het al
bestaande openbare net in en komt
zo o.a. bij de leden van de vereni
ging.

Deze exploitatiewijze heeft vele
voordelen. De locatie van de molen
ligt niet bij voorbaat vast (zoals

Het aardige van windenergie is
onder andere dat iedereen een
steentje kan bijdragen aan de ont
wikkeling ervan. Als U bijvoor
beeld een bedrijf beeft În windrijk
Nederland, dat veel stroom ge
bruikt, dan kunt U nu beel voorde
lig (tot 70% subsidie!) zelf een
windmolen exploiteren. Maar ook
als U op een flat in de binnenstad
woont kunt U investeren in wind
energie. Dat kan door samen met
anderen een molen te kopen. Op
die manier zijn er in Denemarken
honderden molens en enige wind
parken gebouwd. Dat kan nu ook
in Nederland.

Gemeenten kunnen zich ont
wikkelen tot een belangrijke
motor van energiebesparing.
Er is zowel in de woningbouw
als in bet bedrijfsleven nog een
groot potentieel aan rendabele
energieprojecten aanwezig.
Oat blijkt uit onderzoeken van
het Centrum voor Energiebe~

sparing en de NEOM. Het Cen
trum voor Energiebesparing is
een particulier ingenieursbu
reau.

De NEOM is opgericht door
de overheid met als doel nieu
we energietechnieken te intro
duceren.

De NEOM heeft een vuistdik
handboek gemaakt over de hele
materie. Daarin wordt stap
voor stap uiteengezet hoe een
integraal gemeentelijke ener
giebeleid op poten kan worden
gezet. De ervaring leert dat het
een aantal jaren kost om de
zaak op de rails te zetten. Het
uitvoeren van een inventarise
rende oriëntatie, het opzetten
van een plan van aanpak en het
opbouwen van een goede pro
j«tstmctuur kosten allemaal
tijd en menskracbt. Er moeten
mensen voor vrij worden ge
steld. Het is geen klus die je er
even bijdoet.

De meeste gemeenten hebben in
de 70'er jaren een energienota ge
maakt. Deze bleef meestal beperkt
tot voorstellen voor energiebespa
ring in gemeentelijke gebouwen.
Er is echter veel meer mogelijk.
Op het gebied van de publieks
voorlichting kan de gemeente bij
voorbeeld meedoen aan de aktie
"registreer uw gasverbruik". In
zicht in het verbruik blijkt een
belangrijke stimulans te zijn tot
energiebesparing. Wat betreft de

Samen een windmolen




