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Giro 1572861 t.n.v. NDND, Stasjonsleane 5, 8614 AN Ou
dega (W), tel. 05154-9464 en 05148-677. Uw vrijwillige 
bij dragen zijn echt van harte welkom. De Nucleaire 
Dissonant verschijnt om de ongeveer 6 weken (soms duurt 
het wel wat langer, zoals deze keer) met een oplage 
van 1000 stuks. 

Tégen kernenergie en vó6r een milieu-vriendelijk energiebeleid 

GAAT l-ET GOED 1 
Het is nu net zo onfatsoenlijk geworden 
om "v66r" kernenergie te zijn dan nog 
maar een paar jaar geleden "tégen ''. Na 
Tsjernobyl is de publieke opinie knap 
veranderd. Bijna de gehele bevolking is 
"tégen", op een handvol "gelovigen'' na. 
Dat begint ook door te dringen tot ge
meentebesturen, provinciale staten, de 
regering en de media. De regering 
schuift de beslissingen over nieuwe 
kerncentrales dan ook voor zich uit tot 
op een gunstiger moment. Het wordt nu 
vrijwel zeker voorjaar 1989 voordat de 
regeringsbeslissing over wel of niet 
nieuwe kerncentrales valt. Wellicht nog 
wel later. 
De ECN in Petten helpt de regering nog 
wat verder van de wal in de sloot wat 
dit betreft. Bij een zwaar reactoronge
luk voorspelt de ECN weliswaar geen di
recte doden maar wel 17 miljard schade, 
bij gunstige wind. En zoals u weet tel
len miljarden bij deze regering erg 
zwaar. Bij ongunstige wind, richting 
randstad, loopt de schade volgens de 
ECN op tot 30 miljard, Zoals u ook weet 
waait de wind meestal uit westelijke 
richtingen, naar ons toe! 
Erg Europees denkt de ECN niet. Sinds 
Tsjernobyl weten we dat geheel Europa 
schade lijdt bij een groot ongeluk met 
een kerncentrale. Zelfs een klein beet
je lekkende kerncentrale in Litauwen 
gaat ons niet ongemerkt voorbij. Dat 
wat de ECN "gunstige" windrichtingen 
noemt, betekent voor Europa dan ook ho
gere schade. Zo'n slordige 300 tot 500 
miljard. Maar waar praten we eigenlijk 
over? Wat maakt een miljardje meer of 
minder uit als de plek waarop we leven 
met z'n allen toch vergiftigd is? 
Och, en dan is er de laatste weken nog 
zo bet een en ander. Ongeveer 20 km ten 
zuiden van Eindhoven ligt het Begische 
Mol. Daar is de grond radioactief door 
lekkage van een afvalwaterbekken van 

het aldaar gevestigde studiecentrum 
voor kernenergie. De Normandische kust 
blijkt ook vuiler dan eerder werd toe
gegeven door radioactieve besmetting 
vanuit de opwerkingsfabriek bij Cap La 
Hague. Het niet in bedrijf zijn van de 
snelle kweekreactor te Kalkar kost maan
delijks een slordige tien miljoen . Een 
lachertje. Want als deze centrale die 
geen plutonium kan "kweken" wel in be
drijf was zou ze per maand ongeveer zo 
'n zelfde bedrag verlies lijdent 
Gelukkig letten de provinciale consulen
ten van het Ministerie van Economische 
Zaken goed op . De consulent voor Fries
land heft het vingertje tegen de Friese 
Staten: een verbod op kernafval in de 
Friese zoutkoepels is niet aanvaardbaàr . 
Dat mag niet in het milieubeleidsplan 
voor onze provincie. 
Maar hoe dan ook: gevaar voor de volks
gezondheid is er niet. Dat wordt ons 
steeds opnieuw verkondigd. Er wordt 
niet bij verteld dat de meeste kleine 
beetjes radiactieve besmetting doór de 

· lange halfwaarde tijd, gewoon bij el
kaar optellen en in het volgende jaar 
gewoon meegerekend worden in de achter
grondstraling waarvan gezegd wordt dat 
ze natuurlijk is en dat we daar altijd 
al aan werden blootgesteld . Het is wel 
degelijk bekend dat sommige stoffen die 
voor 1940 in niet-radioactieve vorm in 
de natuur voorkwamen, nu in niet-radio
actieve vorm niet meer bestaan. En de 
gevreesde ziekte kanker neemt wel dege
lijk behoorlijk toe. Na-ijlend, zo'n 20 
tot 30 jaar, op de veroorzaking. Alleen 
is de veroorzaking slechts in het alge
meen aanwijsbaar. Niet als direct oor
zakelijk verband. Dus zeggen de vervui
lers: het (directe) bewijs is niet ge
leverd, ons treft geen blaam. 
De stroomproducent . 
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SEP in Amerika of anders uit Zuid-Afri
ka. Lekker goedkoop en aan zwarte kolen 
kan je niets ontdekken wat wijst op a
partheid. In de Rotterdamse havens ma
ken ze zich daar ook niet druk over. 
Net zo min als over uranium uit Namibië. 
Zoals bekend zal zijn: Namibië is een 
kolonie van Zuid-Afrika. 
De kolen-lobby ligt iets voor op de 
kernenergie-lobby. Shell wil de kolen
lobby best een handje helpen met kolen
vergassing en kan dat ook! Uitgerekend 
Shell. Alsof de andere oliemaatschap
pijen schone handen hebben. Gelooft u 
dat? (Wij niet) 
Kolenvergassing is een voor het milieu 
schonere technologie dan. het verstoken 
van tot poeder vermalen steenkool. Maar, 
zoals eerder gezegd, onze stroomprodu
centen zijn nogal conservatief en kij
ken, zolang het niet om kernenergie 
gaat, eerder naar de centen dan naar 
wat anders. We mogen blij zijn als er 
binnen afzienbare tijd aan een niet al 
te kleine proeffabriek voor kolenver
gassing wordt begonnen. Onze stroompro
ducenten vinden graag steeds opnieuw 
het wiel uit. Ook al is Shell allang 
in de markt met kolenvergassingsinstal
laties. 
Dan toch maar liever aardgas verstoken 
in de elektriciteitscentrales, zoals de 
Leeuwarder Courant in een redactioneel 
artikel schreef? De stagnerende aardgas
omzet kan dan wat opgevijzeld worden en 
het milieu vaart er wel bij. Maar ja, 

65.550 KWH IN 4 MAANDEN ! 
De windturbine van de VCBW Fryslan doet 
het fantastisch. In februari, de eerste 
productiemaand van de molen, was de op
brengst 26.880 kWh. Februari was dan 
ook een windrijke maand. In maart was 
de opbrengst 18.750 kWh. Voor april 
werd 9.120 kWh geteld. De maand mei was 
iets winderiger en dat zette 10.800 kWh 
aan de dijk. In vier maanden totaal 
65.500 kWh. Met zo'n productie belooft 
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dat wil de regering niet. Zonde van ons 
aardgas. Trouwens, de EPON wil de aard
gasprijs dan eerst stabiel hebben, ge
koppeld aan de kolenprijs. De koppeling 
aan de olieprijs voldoet niet, die gaat 
teveel op en neer, zo zegt men. Aan de 
gasprijs die u betaalt merk je dat niet 
zo. 
Zeker, de kolenprijs is nog stabiel. Zo
lang de apartheid in Zuid-Afrika nog 
duurt en de zwarte bevolking aldaar nog 
uitgebuit kan worden. 
Gaat het goed? Wij van de Nucleaire Dis
sonant zijn daar niet zo zeker van. 
Wel is het zo dat de topmensen uit de 
wereld van de elektriciteit zo af en 
toe een opkikkertje nodig hebben. Eens 
in de drie jaar komen ze als gelovigen 
daartoe bij elkaar voor een stevige 
"kerkdienst", om elkaar weer moed in te 
praten. Begin juni was het weer zover. 
De Internationale Unie van Stroomprodu
centen hield haar driejaarlijkse con
gres in Sorrento, Italië. Op enkele 
critische noten na werd het geloof in 
kernenergie daar weer ferm beleden. De 
kolen-lobby heeft bij deze topmensen 
uit de stroomwereld nog maar weinig 
voet aan de grond. Op de duurzame ener
gie-lobby wordt nog steeds alleen maar 
schouderophalend gereageerd. Een flink 
deel van de gelovigen in Sorrento gokte 
dat het grote publiek Tsjernobyl en 
Three Miles Island in Amerika allang 
weer vergeten is. 

deze molen één van de betere molens van 
Nederland te worden, zo niet de beste. 
De veilig geschatte jaaropbrengst, be
rekend door het Centrum voor Energiebe
sparing te Delft, is 130.000 kWh. In 4 
maanden is de molen over de helft van 
deze schatting heen. De wat ruimer ge
schatte jaaropbrengst is 150.000 kWh. 
Zoals het er nu naar uitziet zal de 
ruimere schatting ruimschoots worden 
gehaald. Lagerwey Windturbine leverde 
een goed product met, zoals dat gezegd 
wordt, een beschikbaarheidsgraad van 
practisch 100%. Wil zeggen: draaien 
zonder storingen. 

Midden juni komen de molens 2 en 3 van 
de VCBW Fryslan in bedrijf, respectie
velijk op de locaties Melktransport Ter
naarderwei te Holwerd en 't War te Her
bayum, officieel Franeker. Voor beide 
locaties staat een enthousiaste mole
naarsploeg te wachten. 



Voor molen 4 op de locatie hoek Miedwei 
/Hilligewei te Waaxens is de bouwver
gunning nog steeds niet ontvangen en 
heeft de VCBW Fryslan nog steeds niet 
voldoende inleggingen. De ruim 270 le
den die de vereniging nu telt brachten 
ruim f 100.000,- bijeen. Daar mankeren 
nu nog zo'n 30 leden aan, voor een in-

HET PEB GRAAIT ! 
De VCBW-molen heeft natuurlijk een kWh
meter. Het PEB vindt dat niet genoeg en 
plaatste er een aantal meters naast. 
lassa: meterhuur exclusief BTW f 5,
per maand. Per jaar f 60,-

De VCBW Fryslan is natuurlijk bereid om 
elke maand een nota naar het PEB te 
sturen voor de geleverde stroom. Op de 
laatste dag van de maand neemt de VCBW
molenaarster Lineke Duindam trouw de 
VCBW-meter op. Maar zo werkt het PEB 
niet. Er komt een FEB-medewerker uit 
Leeuwarden om de stand op te nemen. 
lassa: meteropnemer exclusief BTW f 
77,30 per maand. Per jaar f 927,60. 

Elk elektrisch apparaat oefent een ze
kere invloed op het stroomnet uit. Het 
verschijnsel dat hier wordt bedoeld 
heet blindstroom. We zullen hier geen 
ingewikkelde natuurkundige uiteenzet
ting over phaseverschuiving geven. De 
elektrotechnisch onderlegde mensen on
der ons weten wel waarover het gaat. En 
zij weten ook dat blindstroom in het 
overgrote deel van de gevallen niet ge
meten en berekend wordt. Bij de VCBW 
Fryslan wel. 
Daar waar het wel gemeten wordt mag je 
van het PEB een zeker percentage (62%) 
van de verbruikte stroom blindstroom 
veroorzaken. Maar de VCBW Fryslan ver
bruikt, voor de kruimotor van de molen, 
maar heel weinig stroom. zo'n 6 kWh per 
maand. 62% van 6 kWh is goed 3 kWh. De 
VCBW-molen mag dus 3 kWh blindstroom 
per maand veroorzaken, dus eigenlijk 
niets. 
Dat is ook niet nodig. Technisch is dat 
op te lossen door het plaatsen van con
densatoren. Maar dat mag niet van het 
PEB 
Iassa: elke kWh blindstroom wordt afge
straft met 2 cent per kWh. Over de 
maand februari kostte dat exclusief BTW 
f 121,44. Voor de maand maart f 54,30. 
Per jaar geschat f 660,-. 

Conclusie 1 :- De VCBW FryslSn wordt per 
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legbedrag van zo'n 15- à 20-duizend 
gulden. Als u nog geen lid bent: wacht 
niet te lang met uw aanmelding als lid 
en met de overmaking van uw inleggeld 
want anders verloopt een deel van de 
subsidie. De leden die minder dan f 
1000,- inlegden mogen hun inleggeld na
tuurlijk ook verhogen. 

molen door het PEB jaarlijks geplukt 
voor in totaal f 1.647,60. Daar komen 
nog wat kleine bedragjes bij. 

Conclusie 2: Het PEB misbruikt haar mo
nopolie. Voo~ het leveren van stroom 
aan het PEB moet een contract getekend 
worden en dan val je in de grootver
bruikers-tarieven. De VCBW Fryslan is 
natuurlijk geen grootverbruiker met 
maar ongeveer 6 kWh per maand voor de 
kruimotor van één molen. Maar als de 
VCBW Fryslan zo'n contract niet tekent 
kan zij de opgewekte stroom niet kwijt. 

Conclusie 3: Het PEB stimuleert winde
nergie absoluut niet en probeert aange
toond te krijgen dat deze vorm van duur
zame energie financieel niet rendabel 
te maken is. 

Conclusie 4: Het is hoog tijd dat de 
Friese windmolenbezitters zich gezamen
lijk sterk maken om hun belangen beter 
over het voetlicht te brengen bij de 
Friese Staten. De Friese Staten hebben 
een belangrijke vinger in de pap bij 
het maken van het FEB-beleidsplan 

Conclusie 5: De vergoeding die de VCBW 
Fryslan ontvangt voor de aan het PEB 
geleverde stroom is op zichzelf al laag. 
In het licht van het plukken dat het 
PEB doet, is die vergoeding lachwekkend. 
Hoog tijd dat de Friese Staten daar op 
korte termijn wat aan doen. Het zou erg 
fijn zijn als ze ook wat deden aan het 
plukken. 

Die vergoeding voar de geleverde stroom, 
die terugleververgoeding wordt genoemd, 



bedroeg in februari voor stroom in de 
nachturen 5,14 cent per kWh. Tijdens 
daguren 12,54 cent/kWh. Deze vergoedin
gen gelden van november tot en met fe
bruari. In de overige maanden is het 
5,14 cent zowel voor dag- als nacht
stroom. Aangenomen dat de prijs niet 
verlaagd wordt. 

STICHTING WINDENERGIE 
De Nucleaire Dissonant staat aan de 
wieg van haar volgende spruit die waar
schijnlijk Stichting Windenergie gaat 
heten. De doelstelling van deze stich
ting luidt: 
a. het stimuleren van het gebruik van 

duurzame bronnen van energie, in het 
bijzonder windenergie; 

b. het verlenen van diensten die kunnen 
leiden tot het door derden verwerven 
en exploiteren van opwekkingsinstal
laties voor duurzame energie; 

c. het ondersteunen en (voor zover no
dig en gewenst) behartigen van de 
belangen van de exploitanten van in
stallaties voor de opwekking van 
duurzame energie, in het bijz.ander 
windenergie. 

In de praktijk is gebleken dat nogal 
wat boerenbedrijven best een windturbi
ne willen maar dat men met de handen in 
het haar zit als men eraan begint. Er 
zit een flinke "papierlawine" aan vast. 
Voornamelijk naar de kant van de over
heid. Daarbij heb je een lange adem no
dig. Een bouwvergunning kan heel lang 
op zich laten wachten. En dan is er de 
plek waar de molen moet komen te staan. 
Een aantal meters naar links of naar 
rechts, naar voren of naar achteren, 
kan heel wat schelen in de jaaropbrengst 
van een molen en ook in de aansluitkos
ten. Een enkele keer ook in de subsi
dies. Het verwerven van die subsidies 
is trouwens op zichzelf al zoiets als 
het meedoen in een loterij, Allemaal 
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zaken waarbij de meeste mensen die goed 
zijn op hun eigen gebied, best wat hulp 
kunnen gebruiken. Daaronder ook te ver
staan het schrijven van brieven en het 
invullen van formulieren. Ogenschijn
lijk eenvoudige diensten. 
Wat betreft de gezamenlijke belangenbe
hartiging: De gigant PEB raakt bijvoor
beeld niet direct onder de indruk van 
wat gemopper van een VCBW Fryslan. De 
Friese Staten waarschijnlijk ook niet. 
Gezamenlijk kunnen de Friese windmolen
bezitters meer aan de weg timmeren via 
landelijke organisaties, met wat meer 
publiciteit. Wellicht dat het mobilise
ren van de publieke opinie helpt. Het 
is toch te gek dat het wurg-contract 
van het PEB tot nogtoe door iedere 
windturbine-eigenaar in de provincie is 
geslikt. Op het moment dat je tekent is 
er niemand die je informeert over de 
consequenties. In zulk soort zaken gaat 
Stichting Windenergie voorzien. 
Het adres: Stasjonsleane 5, 8614 AN Ou
dega (W). Telefoon 05154-9464. 

HANDHAVING MILIEURECHT 
Het boekje: "Handhaving van het milieu
recht door particulieren" schetst de 
mogelijkheden die milieugroepen en par
ticulieren hebben om het milieurecht te 
handhaven. Het zet de kosten en baten 
van de verschillende wegen die bewan
deld kunnen worden tegenover elkaar. 
Het probeert kortom een handvat te bie
den aan de groep of het individu die 
met een handhavingsprobleem te maken 
heeft of krijgt. 
Er is in de afgelopen vijftien jaar 
veel aandacht besteed aan milieuwetten 
en aan vergunningen voor bedrijven. Ook 
door milieugroepen. Door gebruik te ma
ken van de wettelijk geregelde inspraak 
en beroepsmogelijkheden hebben zij de 
inhoud van het milieurecht mede bepaald. 
Het milieu is echter niet gebaat met 
het stellen van regels alleen. Deze re
gels moeten ook worden nageleefd. 
Wie geen vreemde is in Jeruzalem, weet 
dat er aan de naleving nogal wat schort. 
Helaas laten ook controlerende over
heidsinstanties het er vaak bij zitten. 
Het verschijnsel van de gedagende over
heid is jammer genoeg een bekend ver
schijnsel. 
"Handhaving van het milieurecht door 
particulieren" sluit aan bij de reali
teit en geeft antwoord op de voor de 
hand liggende vraag: Wat kunnen parti-



culieren en milieuorganisaties doen om 
een bijdrage te leveren tot de handha
ving van het milieurecht ? 
Het is geen gemakkelijk boekje. Het on
derwerp leent zich daar nu eenmaal niet 
voor. Daarom is het verluchtigd met ve
le anekdotes en tekeningen. Door het 
toevoegen van een verklarende woorden
lijst en een uitgebreid register is de 
leesbaarheid vergroot. 
Het boekje van ruim 100 bladzijden dik 
is te bestellen door overschrijving van 
f 15,- op girorekening 2 999 383 van de 
Milieufederatie Groningen te Groningen, 
onder vermelding van "boek handhaving". 

HERMAN OAMVELD: BIJNA-RAMPEN 
Harrisburg (Three Miles Island) en 
Tsjernobyl kregen overal veel aandacht~ 
Sinds 1980 zijn er echter vele bijna
rampen en andere ongelukken gebeurd, 
waarover niet of nauwelijks is bericht. 
Die leemte wordt opgevuld met de nieuwe 
nota: "Ongelukken met kernenergie na 
Harrisburg en Tsjernobyl", ook een uit
gave van de Milieufederatie Groningen. 
De nota van 50 pagina's gaat over de 
duizenden ongelukken met kernenergie in 
Nederland, West-Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Verenigde Staten en de Oost
bloklanden. Al die ongelukken betekenen 
een financiële ramp voor de kernenergie, 
zo wordt aangetoond. Op termijn van 20 
tot 30 jaar ook een ramp voor de volks
gezondheid. 
De nota kan besteld wo·rden door overma
king van f 5,- op gironummer 2 999 383 
ten name van de Milieufederatie Gronin
gen, Emmasingel 15, 9726 AJ Groningen, 
onder vermelding van "Nota ongelukken". 

OE KLEPPER 
De Klepper is een woongroep, bestaande 
uit vier personen, die werkt op het ge
bied van Milieu en Samenleving, te we
ten: Mensenrechten, Milieu en Energie, 
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Vrede en bewapening, Ontwikkelingssamen
werking. De groep leeft in een gebouw 
in het centrum van IJlst. In de beneden
verdieping zijn een aantal ruimten inge
richt voor de practische uitvoering van 
de activiteiten: een winkel, een depot, 
documentatiecentrum, buffet en 's zo
mers een terras. De bovenverdieping is 
ingebruik bij de woongroep. 
Over enige tijd is er plaats voor een 
nieuwe medebewoonster/-werker. Ben je 
geinteresseerd of wil je eerst meer we
ten, bel dan 05155-1368 of kom eens 
langs op de Zevenpelsen 7 in IJlst. Ar
jen, Bert, Hedzer en Paul horen graag 
iets op dit bericht. 

GEZOCHT: MOLENAARS 
In maart startte op Texel de scholie
ren-molenactie, als onderdeel van de 
grote Aktie Schoonstroom. Een initia
tief van Milieudefensie en de Organisa
tie voor Duurzame Energie, beter bekend 
als ODE. 
De leerkrachten van alle basisscholen 
in Nederland ontvingen op 22 maart in
formatie over de scholierenactie. Het 
doel is om scholieren te betrekken bij 
windenergie om hen zo aldoende er en
thousiast voor te maken. Daarnaast is 
de actie bedoeld om het Milieudefensie
plan "Elektriciteit zonder kernenergie" 
een steuntje in de rug te geven. Con
creet moet de scholieren-molenactie uit
monden in het financieren en bouwen van 
een windmolen nabij het natuurcentrum 
Ecomare op het eiland Texel. 
Ouders: Vraag de leerkrachten van uw 
kinderen mee te doen met deze actie. Op 
verzoek kunt u een actiepakket verkrij
gen bij Vereniging Milieudefensie, tel. 
020-221366. Het adres: Damrak 26, 1012 
LJ Amsterdam. 
Bij deze Nucleaire Dissonant treft u 
aan een folder met verdere informatie. 



EEN TIENTJE VOOR UW 
SCHONE TOEKOMST ! 

In de tweede helft van dit jaar en be
gin volgend jaar mogen we verwachten 
dat de regering de eindaanval inzet 
v66r meer kernenergie. In het voorjaar 
van 1989 valt de grote klap: wel of 
geen nieuwe kerncentrales. Van nu af 
aan zullen er dan ook regelmatig rege
ringsrapporten verschijnen om de publie
ke opinie rijp te maken. Rapporten zo
als van de ECN, geen directe doden maar 
wel onvoorstelbare schade bij een zwaar 
ongeluk, zijn voor de door de regering 
gewenste beïnvloeding niet bijster ge
schikt. Echter, ongetwijfeld zullen er 
ook meer florisante rapporten verschij
nen. En uiteindelijk zal gehamerd wor
den op het aanbeeld: aan kernenergie 
zijn vele bezwaren verbonden maar we 
kunnen niet anders! 
Het Overbruggingsplan van Milieudefen
sie, voor het tijdvak van nu tot een 
flink stuk na het jaar 2000, zal lang
zaam maar zeker verder uit de aandacht 
worden weggedrukt. Althans dat zal wor
den geprobeerd. Zoals u eerder hebt kun
nen lezen, pleit het Overbruggingsplan 
voor verdere besparing op het aardgas
verbruik, zodat er geen argumenten meer 
zullen zijn om dit gas niet te gebrui
ken voor gasgestookte elektriciteits
centrales. Naast verdere energiebespa
ring en een krachtige ontwikkeling van 
duurzame energie, zijn dan vier grote 
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gascentrales van elk 600 Megawatt en 
vijf kleinere van elk 200 Megawatt vol
doende om Nederland tot in de 21-ste 
eeuw van voldoende stroom te voorzien. 
Voor de regering is dit geen nieuws. In 
opdracht van de regering maakte het in
genieursbureau Krekel, Van de Woerd en 
Wouterse een studie van de mogelijkhe
den. Het resultaat: Omstreeks het jaar 
2050 kan Nederland voor haar elektrici
teit volledig draaien op duurzame ener
gie. Daarvoor zijn dan ingrijpende maat
regelen nodig. Maar dat zal anders ook 
het geval zijn. Het belangrijkste van 
die maatregelen: het tijdig terugdrin
gen van de kernenergie- en kolenlobby. 
Deze lobby's werken met 10-jaren plan
nen en langer! Geen wonder. Het bouwen 
van een grote centrale op kernenergie 
of kolen duurt alleen al tussen de 5 en 
10 jaren. 

Milieudefensie, gesteund door vele an
dere organisaties, wil de eindaanval 
van de regering beantwoorden met de te
genaanval. Ook Milieudefensie zoekt de 
publiciteit. Een onderdeel daarvan zal 
zijn een advertentiecampagne. Bij deze 
Nucleaire Dissonant treft u daarvoor 
aan en folder met een antwoordkaart. 
Overstroom met deze antwoordkaarten de 
brievenbus van Milieudefensie! 
Het lijkt wellicht nog wat vroeg om nu 
al met zo'n actie te beginnen maar u 
zult zien: het komende halfjaar is zo 
voorbij. 

ADVERTENTIECAMPAGNE: EEN TIENTJE VOOR uw SCHONE TOEKOMST 

~ 

l 

Wilt u windenergie stimuleren? 
En wilt u daadwerkelijk iets doen? 

Wordt dan lid van de 
) 
I 

VERENIGING TOT COLLECTIEf BEZIT VAN WINDMOLENS FRYSLÄN 

i 
I 

) 

Bepaal zelf uw contributie 
Leen ons een bedrag 

Minimaal f 25,-; Maximaal f 1.000,-
Wij betalen u 5 % rente en lossen uw lening af 

De 

Tel. 

Wij bouwen de windturbines 
De eerste: Kop Afsluitdijk 

De tweede! Ternaarderwei te Holwerd 
De derde: 't War te Franeker 

vierde: hoek Miedwei I Hilligewei te Waaxens 

Vraag info: VCBW Fryslan 
Stasjonsleane 5, 8614 AN Oudega (W) 

05120-15460; 05147-953; 05154-9464; 05177-633 
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