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: de UC-6a.bûe.fl. ge.toond, maaJL Uve.n6 pMlieJ,;en dui.de.Ujfl. :te ma- :
: fl.en dtLt we. een a.ndelle kaell6 moe:ten.tn6.faan: bupcvûngen, ~- :
: zuhr4J-i.ngen en :toepa66-i.ng van de a1..teJma.ti.eve eneJtgÁ.ebIWnnen. :
: Ui.:t Zee.ea.nd, f!IIltba.n:t en UmbuJtB hebben Jr.Upefl.:t.iiwe.Ujk 100, :
: 900 en 200 me.n6en hun men.i.ng vell:totfz.t Á.n AtmBto. :
: WÁ.j voeLen 011.6 eJtg gutwnd äoo»: deze 1Il<164ale opkom4t. Van- :
: daM. dtLt we. 6te.uü ho0pvoUeIl doolr.gaan, lU1nt en: zal ooU :
: een moment komen da.:t he:t "eneJtgÁ.e-M eIl" om moe:t gaanl :
: Wi.j plWb~ een 6teentje b.i.j U dJurgen, n.i.e:t met veen- :
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: GetOOon met g!laUWe. 6tencil.6, op<lOlr.4te.tend ugen hoge polLto- :
: ka6Un . Fi.nanc..ie.e.t gUplWiten, hebben we I t n.i.e:t zo gemak.- ::
: keU.jk. AlLe a.&onneu d.it VOOIr. 1918 httn b.i.jclMge ge-f.evelld :
: Mb/len lAWI.den haJr.te.Ujk beda.nkt. Ve andellen IAKllr.den vlr..i.ende.- :
: Ujk Ve.lr.Zoc.M dit voolr.be.e.td te volgen. Beda.nkt. :
: Mome.nUe.t d jn we. Á.n ondeJtha.nde.Utfg me:t de m om een goèd- :
: kapelle Ve.lr.Ze.nd.Lng Van de ZEK-fvta.n.t tt lWIU6e:1wt: Al6 da.:t : :
: een 6e..i:t wolr.d:t, gaan we. a.a.ndaeh.t butèden aa.lt de. fmnt.L:tU:t :
: Van lie:t dJrukwellk, de opmaak• • •lU1nt dtLt zal dan .iW duwtdell :
: mogen uliva.Uen. :
• •: IN VIT Nl.lMMER: :
: vut aa.nda.eht voo« 8e.tgÁ.e, l4WVt de plWblemen van de oP'Jelt/Ung6- :
: 6a.bûe.k een.tluza.t zul.?e.n komen 6.ta41\ op een 61"diedag. ~
: VeJr.<kA beJr.ieh:te.n u.U.de 3 plWvhuUu. Lo~6e aJLtike.ten. :
: s.ta.d6v~ bt.ijftt een Vellvolgvellha.al U gaan. wo!r.de.n. :
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29 A?RJL : STUDIEDAG OVER
-Ij

GAAT BELGI "OPGE~\'ERKT" VERDER NA DE "VERRIJKING" VAN NEDERLAND?

Zoals we in het februari-nummer reeds hebben aangekondigd, staan er
in België grootse plannen op stapel met betrekking tot de kernenergie.
De uitbreiding van de opwerkingsfabriek EUROCHEMIC is op korte termijn
het eerste punt waarop alle aandacht gericht zal worden.
De belgische anti-kernenergiebeweging (verenigd in de VAKS = Verenigde
Aktiegroepen voor Kern Stop) is uiterst bezorgd over deze plannen. Deze
bezorgdheid wordt gedeeld door äe nederlandse energie-beweging,
verenigd in het Provinciaal Energie Komité.

Toch is de tijd (nog) niet rijp
om meteen maar de straat op te
gaan voor een massale betoging
in Mol. Hiervoor zijn twee re
denen aan te geven:
a) de belgische anti-kernenergie

beweging is kwa omvang niet
te vergelijken met de situa
tie in bv. Nederland of
Duitsland;

b) In het gebied rond Mol (waar
EUROCHEMIC is gevestigd)
werken ongeveer 5000 mensen
in de kernindustrie. Boven
dien hebben de meeste belgiese
vakbonden géén standpunt ten
aanzien van kernenergie (en
de hamvraag "werkgelegenheid
of veiligheid"), terwijl een
aantal kleine bonden een
duidelijk pro-kernenergie
standpunt vertolken, vanwege
de werkgelegenheid èn vanwe
ge het 'gevaar' dat Wallonië
deze industrie naar zich toe
zal trekken. De taalstrijd
speelt dus een rol rnee~

Het is daarom zeer belangrijk
~m de belgiese vakbonden duide
lijk te maken waar het om gaat:
zowel de veiligheid van de werk
nemers, als de veiligheid en
gezondheid van de omwonenden.
Tevens is deze boodschap net zo
belangrijk voor de nederlandse
en duitse vakbeweging•••••••••

Om de vakbonden meer te betrekken_
bij het vraagstuk van de opwerkings
fabriek (en uiteraard de andere
schakels in de kern-industrie)
heeft men voor 29 april a.s, een
studiedag georganisberd.

Om die reden zijn een tweetal bui
tenlandse deskundigen uit Frankrijk
en Engeland gevraagd, die de sltua
tie bij de bestaande opwerkings
fabrieken van La Hague en Windscale
op hun duimpje kennen.
Daarnaast zal prof. Desaeyere de
ekonomische haalbaarheid van een
opwerkingsfabriek (en van de tota
le kernindustrie) op de proef stel
len.
In de middag vindt een panel-dis
kussie plaats met vertegenwoordi
gers van belgische en nederlandse
vakbond~n, èn met een kok uit de
keuken van Minster Claes (minister
van Ekonomische Zaken en als zoda
nig verantwoordelijk voor het bel
gische energiebeleid).

Ter omlijsting zullen er diverse
films/videobanden/diaseries worden
gedraaid, terwijl een aantal
(aktie)groepen hun informatie-
materiaal zullen aanbieden

·................ .. . . . ...· .
: 29 APRIL a.s. :
: STUDIEDAG over :
: EUROCHEMIC :
: in Zaal De Linde :
: te Retie (B) :· .·........................

OP DE VOLGENDE PAG!WA VINDT U EEN GLOBAAL OVERZICHT [>
VAN HET PROGRAMMA; . .
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IGLOBAAL PROGRAMMA STUDIEDAG I

ochtend: 0 afgevaardigde van de CTDT (franse vakbond die de hè
langen van de werknemers in de opwerkings
fabriek La Hague probeert veilig te stellen

o Luc De Brabander ( Les Amis de la Terre, de zusterorgani
satie van Milieudefensie: LdB is uitstekend
op de hoogte van de toestanden in Windscale
Engeland: hij treedt op als plaatsvervanger
van de uitgenodigde Pattèrson, die helaas
niet kan komen vanwege een grote demonstra
tie op 29april in Engeland tegen Windscale)

o Prof. W. Desaeyere van univers'iteit Hasselt. Deze man'
heeft reeds vaker (in publikati.es) de eko
nomische waanzin van kernenergie aangetoond.

middag: 0 H. Colla (lid van kabinet van Minister Claes)
o M. Vervliet (hoofd van Studiedienst A~V)

o T. Colpaert (lid van Studiedienst ABVV)
o A.. Schravemade (industriebond NVV) ) gevraagd)

Voor gedegen achtergrond-indormatie wordt men verwe~en naar de
nog te verschijnen bundel: "DOSSIER EUROCHEMIC".
Op 19 april avs , zal bij een persconferentie (in Ti.lburg en. Ant
werpen) deze bundel worden gepresenreerd.
In deze bundel wordt een nederlands/brabantse b.ijdra-qe opgenomen ..
Op dit moment zijn er nog geen exacte gegevens over de
aanvangstijden en andere interessante dingen ove'r deze studiedag.
U WORDT VERWEZEN NAAR DE BRABANTSE KRANTEN DIE TE ZIJNER TIJD
(naar wij vurig hopen) VOLDOENDE AANDACHT AAN' DIT GFBEUREN- ZULLEN

BESTEDEN ..

0000000 29 april, Zaal De Linde, Kastelenstraat 67, Rette (België)oo

Het Provinciaal Energie Komite
heeft het plan opqevat om op
22 APRIL a.s. een "ATOOMFIETS-

'. TOCHT" te houden naar dorpen
bij de belgische grens.
Enerzijds om de STUDIEDAG wat
extra publiciteit te geven (in
Brabant en elders), anderzijds
om de bevolking ~uidelijk te
maken (via pamfletten., gesprek
ken) dat er 'grootse dingen'

. worden voorbereid in ons buur
land.
Niet alleen EUROCHEMIC'maar ook
de plannen voor OPSLAG RADIO
AKTIEVE STOFFEN IN DE KLEILAGEN
bezor<]en ons.. de koude rillingen •.
Als alles'goed gaat i' zullen op
22 ~ril vanuit EINDHOVEN, TIL-

BURG ,BREDA , ROOSENDAAL, ZONDE'RT"
en BERGEN OP .zOOM tall.oze
fietsers op weg gaan. naar een
4 tal grensdorpen: Achelse Kluis,

.. Baarle Nassau,;Essen en Putte.

In deze dorpen zullen diverse
festiviteiten worden georgani
seerd (picnic, muziek, enz ••• )
Kortom: veel verassingen
inl.ichtingen.:
EINDHOVEN 030 - 512603
TILBURG: 013 - 435039 I 321025
BREDA: 076 - 145491
ROOSE~~AAL: 01650 - 41365
BERGFN OP ZOOM: 01640 - 37434

NEEM WEL JE EIGEN
BOTERHAMMEN MEE~ =

@



ueze .J st:r:;J.ps (met:. "alternat:l.efje in de hoofdrol) zijn 
eind februari verschenen in het Zunderts Weekblad in 
het kader van de Almelo-aktiviteiten. 
Ze zijn gemaakt door Tjeu van Mierlo .. (Stroomgroep Zundert)~ 
Wij drukken ze hier af om iedereen kennis te laten nemen 
van dit uitstekend stukje kreativiteit •. 
Mogelijk brengen wij méér mensen op 'n idee om hun 
artistieke talenten in d~enst te stellen van ons strev~n 
naar een verantwoord en:ergiebeledd •••••••••••••••••••••• 
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t::JO~ 'ER IS. NIErrS GEHÈI~lZINNIGSAAN:'

De Belgische overheid heeft het plan de vroegere opwerkings
fabriek van Eurochemie in Dessel (Mol) weer in gepru-ik te nemen.
Ze wil daarbij inde ~oekomst de kapaciteit tot 5 x de huid~ge

grootte uitbreiden.
Binnen de splijtstofcyclus is een opwerkingsfabriek de grootste
direkte vervuiler. 95% van de radio-aktieve lucht:verontrein~ging

is van de~e fabrieken afkomstig. Dit was voor ons reden om eens
te kijken hoe het met de achtergrondstralings-meting in Brabant
gesteld is"

SCHRIK NIET, ER IS NIETS GEHEIMZINNIGS AAN.
E r bestaat een landelijk meetnet luchtverontreiniging.
Doelstelling:
1. Lokale metingen verrichten voor een inventarisatie van de

1 uchtverontreinig'ing met betrekking tot de volk$gezon~heid. Hier
voor zijn in het hele land tesamen 217 snuff.elp~len-, waa~van 39
m Brabant geplaatst. Deze palen zijn alleen qesdhikt om het S02
gehalte in de lucht te meten. In de toekomst wil men ze ook ge-
s chikt maken voor NO metingen, en in :e-rabantbest:aan .: zelfs "p'l.an-
nen om 4 palen geschikt te maken voor radio-logische metlngen~

2. Een vergelijkend onderzoek naar de luchtveront'reiniging van
j aar op jaar. Hierbij komt ook een beoordeling van de overheids
maatregelen tegen luchtverontreiniging.
Een aardig Brabants voorbeeld speelt rond de. Smaak- en reukstoffen
fabriek I.F.P. Deze fabriek, die al sinds jaa~' en dag een weeë

parfumlucht 'over Tilburg uitstrooid, 'vroegaa'n de provinciale.
o verheid waar de hinderwetvergunning-:bleef.· Het antwoO'l:'d was, dat
men het te druk had met de kwestie van uekoeltoren voor de 8ste
eenheid van de Amercentrale en General :!!:lectri c om de andere
zaken af te werken.
3. Het waarschuwen van de provinciale overheid bij (te verwach

t en) luchtverontreiniging. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt
van de 'Vleersvooruitzichten van het· K,N:1I.•
4 . Metingên van grensoverschrijdende lucht op verontreiniging.
Hiervoor zijn nauwe kontakten met: de betreffende buitenlandse
instanties. Gebleken is bijvoorbeeld dat. Brabant landelijk gez1en
e en erg hoog 802 gehalte in de Lucrrc heeft. Di.t wordt met name
veroorzaakt door de ~ndustriën in het Ruhrgebied en het Antwerpse
Havengebied. Maar. helaas blijft het alleen bij deze konstateringen.
De enigste voorzieningen d~e in die gebieden getroffen worden,
zijn hoge en nog hogere schoorstenen, zodat. de troep niet teveel
i n eigen tuin terecht komt EN DE BUUlU'L.'\.N ERMEE rOHT TE ZITTEN .••

Maar bij de afdeling milieuzal.en van de provincie konden we niet
terecht voor gegevens over Radio-aktieve-luchtverontreiniging.
We moesten maar eens bij de inspekte voor de Volksgezondheid
gaan informeren.De Tilburgse_ G.G.D. zei dat ze zich hier niet mee
bezig hield , Radiologische onderzoekingen vielen buiten hun werk
terrein. En de Inspektie voor de Volksgezondheid in Den Bosch
verwees ons naar de Keuringsdienst voor Waren.Daar wist men te
vertellen dat er jaarlijkse rapporten worden opgesteld die resul
taat zijn van landlijk onderzoek naar achtergrondstraling. En
dit onderzoek wordt verricht door het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid.
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Dit instituut heeft een jaarlijks programma waarbij bodem,
water en lucht worden onderzocht. Hierbij zijn tot nog toe
geen schrikbarende ontdèkkingen gedàan. Alleen de Fall-Out
van kernproeven op het Noordelijk Halfrond is te meten geweest.
Wel worden rond kerninstallaties extra onderzoekingen gedaan.
En voor de kerninstallaties in Mol gaat men af op de gegevens
van het Belgisèh Kerncentrum., Wel worden op drie grensplaatsen
regelmatig melkmonsters en grasmonsters genomen. Geen lucht
metingen, want wat in de lucht zit komt toch wel naar beneden,
maar tot nog toe was er niets bijzonders gekonstateerd.
Voor wat betreft de radio-aktieve waterverOntreiniging vanuit
Oessel~ Er worden in de Molse Neethe inderdaad radio-aktieve
stoffen qeloosd~ maar dit gaat naar de Schelde. Het betreft
overigens ALLEEN TritiUm. Zoals U ziet: ER IS NIETS GEHEIM
7JINNIGS AAN; aldus de heer Strakkee van het Rijksinstituut •••
Maar dat wilden we nog wel eens verder bekijken.
Daarvoor klopten we aan bi) de T.H.-Eindhoven, afdeling kern
fysica. Ir. Huiskens wist het volgende tevertellen.
Op de TH is e.en volledige'installatie voor radic logische
metingen aanwezig. Deze werd van "70 tot '73 frequent gehruikt
Het onderzoek was speciaal gericht op de direkte omgeving van
de TH vanwege de proefnemingen met de Athene reaktor op de TH.
Na die tijd waren dé onderzoeken gestaakt, omdat ook de reaktor
stil was gelegd. Iedere verhoging van achtergrondstraling zou
gemeten zijn, en 'als daar reden voor was zou de oorzaak wel
verder onderzocht zijn.De apparatuur wordt nu niet gebruikt,
omdat men andere prioriteiten heeft gesteld.
Deheringebruikname van Eurochemic is op zich wel een inter-
essant wetenschappelijk gegeven om de onderzoeken weer op te

nemen. Men zou een vergelijk kunnen maken als men nu al zou
starten, omdat een opwerkingsfabriek inderdaad een hoger risiko
voor Radio-aktieve-Iuchtverontreiniging vormt.
Onderzoek naar achtergrondstraling vormen op zich al een erg
interressant onderwerp voor onderzoek, bovendien is het maat
schappelijk van belang vanwege gezondheidsaspekten. Maar tot
nog toe is er geen geld voor.
Op de Landbouw Hogeschool in Wageningen afdeling Luchtverontrei
niging is ook belangstelling voor dit onderwerp, maar daar ont
breekt ook nog de apparatuur.
Kortom:aan onderzoek naar achtergrondstraling wordt bijzonder
weinig qedaan, en voor zover dit al gebeurt gaat men af op
gegevens van de mogelijke vervuiler.De opwerkingsfabriik in
La Hague heeft al bewezen een groot gevaar voor mens en milieu
te vormen. Moeten we voor de Belgische opwerkingsfabriek ook
op die gevolgen wachten?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

,IIWORMATIEPIENST TEGEN KERNENERGIE; W. I. S •E.
Eind februari is in Amsterdam de World Information Service on
Energyopgerieht. Het moet uitgroeien tot een internationaal
informatiecentrum. WISE zal haar informatie zonder kommentaar
verstrekken. Bovendien is de dienst Aktiegericht , d .'W • z. dat
ze informatie vers,trekt over nationale en internationale akties
van de Anti Kernenergie Beweging.
De Burokosten 'moeten gedekt worden
uit de opbrengsten van het lachende
zonnetje, dat zich in alle talen
tegen de atoomenergie verzet.



De redaktie ontvangt steeds vaker 'persberichten' van nederlandse
en buitenlandse bedrijven die nieuwtjes op het gebied van ENERGIE
besparing aankondigen •.Omdat het veelal om 'grote bedrijven' gaat.,
achten wij het niet in overeenstemming met onze doelstelling om de
'groten' nog meer aandacht tegeven dan ie al hebben.
Van de andere kant menen wij dat "kleine bedrijfjes" die op onze
lijn zitten ('energiebesparing omdat 't broodnodig is, niet om er
aan te verdienen') wél die aandacht moeten krijgen die ze verdienen.
Hieronder treft u een (uiteraard gratis) advertentie aan van een
kleinschalig, mens- en milieuvriendelijk bedrijfje in Veldhoven.

rUa.-h eJU.e
» WAAR HALEN WE ONZE ENERGIE VANDAAN' "

ba~ih-in6o~ma~ie ove~ ene~gie, eneftgieve4b~uik en ene4gieb~onnen.
S-peeia.al V004 middelbaJt.tt .6c.holiè4en.
Het woo1f.d 'keJlnene~gie' komt .6tec.h~.6 ~~nma.a.l voon: .-i.n deze he.Jt.ie (lft

"Deze diaserie is niet door de PNEl\1 genaakt••••maar
door werkgroep Ka.1ker TilbUJ:g' ••• ti

" •••in sanenwerldnq net Stichting H.A.~1."

• 64 dia"'s
• cassette-ge1uidsband met gesproken tekst/geluidseffek.ten

en pieptonen voor dia-vexwisselen

1:nl.icht1ngen: WERKGR:lEP I<ALJ(AR~
JOost v.d, AalSt,~aat18, Tilburg
Mark vaI1 Ree, Min. van Sanstraat 48, TiJ..bw:g', 013-436267
Wim Kersten, Cobbenhagenlaan 552, Tilburg' 013-321025 (overdag)

(.) Deze diaserie is de eerste van een serie van 3, die los van
elkaar gebruikt kunnen worden. De tweede serie zal handelen
over nkeJ::nenerqie en de alternatieve energieb.ronnen", teJ:Wijl
de laatste over het verzet tegen de keJ:nene.rgie en "de voor
spelde rarrp" zal gaan.



Stadsverwarming is in Nederland een vrij weinig toegepaste methode,
in tegenstelling overigens tot het buitenland, waar met name in Zweden
en West Duitsland deze methode veelvuldig wordt toegepast.
In ons land zijn er eigenlijk maar 2 belangrijke voorbeelden: Utrecht
en Rotterdam, en wie weet misschien ook binnenkort in Breda.
In de Haagsche Beemden zal een nieuwbo~Mijk verrijzen van zo'n 8000
woningen. Volgens het Interimrapport van de Beleidsadviesgroep Stads
verwarming (zie kader) een nieuwbouwwijk die kwa omvang geschikt is
voor het gebruik van stadsverwarming.

j_--:~---------------r

Een van de belangrijkste Voor- Indien verondersteld zou worden
delen van stadsverwarming is dat tot het jaar 2000 zo'n 6000
de energiebesparing die het woningen (voor de helft nieuw-
kan opleveren. bouw, voor de helft bestaande
Voor een woonwijk als de bouw) op stadsverwarming zouden
Haagsche Beemden ligt de be- k~nnen worden aangesloten, zou
reikbare besparing tussen de op het totale brandstofgebruik
10 en 20 miljoen m3 aardgas voor ruimte-verwarming in Neder-
per jaar. Indien deze bespa- land circa 4 tot 10 % bespaard
ring wordt gerelateerd aan kunnen worden ••••
het brandstofgebruik dat bij
gescheiden produktie van
warmte en elektriciteit voor uitsluitend ruimteverwarming nodig is,
dan blijkt een besparing van 35 tot 81% op dit verbruik mogelijk.
Indien ook levering van warm tapwater plaats vindt, dmv van stadsver
warming, komt deze besparing te li.ggen tussen 41 en 89% •••••••
Ook B&W van Breda zien blijkbaar brood in dit systeem. Dat B&W van B.
op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de zo nodige energie
besparing is natuurlijk een uitstekende zaak. Maar helaas is het rea
liseren van dit nieuwe plan best een grooot probleem. De gemeente Breda
heeft namelijk momenteel niet het recht om de energievoorziening in de
Haagsche Beemden zelf ter hand te nemen. Reeds lang geleden (nog voor
dit gebied aan Breda toebehoorde) zijn aan verschillende maatschappijen
konsessies verleend om de nutsvoorzieningen in het betrokken gebied te
verzorgen: de PNEM (elektriciteit), de NV Intergas (aardgas) en de NV
Waterleidingmaatschappij N.W.Brabant (water) • De huidige plannen waren
toen nog niet ontsproten aan de breinen van de gemeentelijke plannen
makers.
Jammer dus, want de genoemde maatschappijen zijn niet van plan om de hen
verleende konsessies af te staan aan de gemeente Breda. Dezelfde gemeen
te heeft deze zaak nu aanhangig gemaakt bij de Kroon, om te proberen
via die weg alsnog gedaan te krijgen wat haar via onderhandelingen niet
is gelukt. De uitslag~an kan nog wel even op zich laten wachten.
Vanwaar nu eigenlijk deze plotsolin~e belangstelling van de qemeente B.
voor stadsverwarming? Zijn B&W plotseling zulke milieu-bewuste vroede
vaderen geworden, of spelen ook andere faktoren een rol? Dit laatste is
zeker het geval, want met het zelf in beheer nemen van de nutsvoorzie
ningen in de HBmet later mogelijke uitbreidingen Bar de Hoge Vught, kan
de kontinuiteit van het Energie- en WaterBedrijf (ENWA) voorlopig zeker
gesteld worden. En ook daar is de gemeente in het kader van de werk
loosheidsbestrijding natuurlijk wel het een en ander aan gelegen.
Maar ook voor de gebruikers zou er een onprettige situatie ontstaan.
Men zou met 3 verschillende maatschappijen te maken krijgen m.b.t. in
casso, service, enz. Indien het een gemeentelijke zaak zou worden, heeft
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men slechts te maken met êén leverancier, hetgeen ongetwijfel.d een
voozdeeL is.
Nu is stadsve~larmin9op zichzelf een goede zaak, maar wat betekent
dat nu? Er moet een nieuwe krachtcentrale gebouwd worden. Deze zorgt
enerzijds voor de in hetgeb1ed benodigde elektricitei.t, .. anderzijds
wordt de vrijkomende warmte gebruikt voor de stadsverwarming. VolgèfiS
de reeds eerder genoemde Beleidsadviesgroep Stadsverwarming moet dat
voor een w-ijk van z.o' n omvang een rendabel~ zaak. kunnen, zijn.. Alleen
zullen er een aantal ove·rbrugg1nçtsjaren zijn, waarin· aanvullende. subsi-'
die. van de overheid verkregen zal moeten worden.
Een van de vraagstul$:ken diezioh voordoen. m'.b.t. SV is" of· er - naast
het leidingennet voor de stadsverwarming'- ook een apart aardgasnet moet
worden aangielegd. Gebeurt dit Laacsce ni,et, dan moet het SV-systeem dus
ook warm.water kunnen leveren (hetgeen ook goed mogelijk is). Da konse
kwentie is dan ook dat men.~lektrisch zal moeten gaa~ koken. Overigens
zal zoiets voor de verbruiker niet zoveel verschil uitmaken. Hij zal er
in ieder geval geen hinder van ondervinden, hoogstens even moeten wennen.
Een belangrijke vraag is nu wat het effekt is van elektrisch koken op de
energ.iebesJ?aring die door het gebruik van stadsve:cwarming wordt gereali
seerd? Elektrisch koken kost namelijk mê~r energie dan koken op aardg.as.
Daarbij is ook de procedure wat vreemd, want we gaan eerst het goedkope
aardgas verbranden om elektriciteit op te kunnen we~en, en vervolgens
de dure elektriciteit gebruiken om te koken, terwijl daarvoor het goed
kope aardgas gebruikt zou kunnen worden.
Bewel (volgens alweer de Beleidsgroep Stadsverwarming) de oorspronkelijke
energiebesparing van 41 - 89% hierdoor weer zal verminderen met slechts
2 %, 'en zij dus geen reden ziet een speciaal aardgasnet aan te leggen,
is he·t maar de vraag of het inderdaad zo eenvoudig is.
Er za.leen goede afweginq van kosten nceten plaats vinden. Zo zullen de ba«mers
van htlUtWtlligen in de' Haagsche Beemlen gesubsjdieerd nceten worden in de aansàlaf
van een elektrisch fomuis en speciale pannensets. Eveneneens zal de 2% Illirtler
energiebesparing afga.,JOgen meten wonlen tegen de kosten van aanleg en ondexhoud
van een ~.rt aamgasnet.

Het wekt intussen wel eni.ge bevmem:ling dat B&W ~li.jk def:lniti,eve plannen cm
tJ:ent stadsvet:wanning hEbben, t:eJ:wijl hierover in de Gateènteraad Il.OCJ :M'lS'felijks
is gesproken. Nu gaat het hier toevallig om een 'positieve kwestie, maar op zichzelf
is de pxocedure weer eens dubieu.s. De leden van de raadskcmnissie voor bedrijVàl
hebbal een m:n1elinge toelichting·van de wethouder gekregen over de stand van
zaknenen het getlOa.lrle rag;x:>rt van· de Pêleidsadviesgroep Stadsverwaxmi.ng ontvangen.
Eveneens is door de wethouder in de ganeenteraäd een nonde.linge toelichting gegeven.
InhoudeJ.ijkgedi$Cussieerd over deze JMestia is er nog niet, en dat, teJ:wijl het
hiet:: toch gaat om een belangrijk stukje 'Erler<Jiepolitiek' •
Blljkbaarstaat de beslissing v.an' B&ii al 'wst, waa:t'an anders zou er al zoveel
nceite ;zijn gedam om èe zaak voor te bereiden?

Ad Bijna,
Breda's Energie' I~:mi:l:ê.

tfAT IN BREDA GEBEUR.T, KAN OOK IN ANDERE (BRABANTSE)
STEDEN 'GNU~ GEBEUREN. Tilburg én Eindhoven hebben
ook plannen voor aanleg van Stadsverwarmingssystemen.
Mogelijk. krijgt ook Helmond aspiraties (i.v.m. çroei
~tad-uitbreidingen), terwijl Bergen op Zoom of
ROosendaal te zijner tijd ook in de groeistad-race
zullen meedoen ••• en mogelijk ook SV-aspiraties ga.an
krijgen.



---- .Ma\vi\le slachtoffers....:...·---------
STEUNFONDS SLACHTOFFERS DEMONSTRATIE MALVILLE (30-31 juli '77)

000000000000000000000000000000000000

oe demonstratie in Malville (met
60.000 deeln~mers) op 30 en 31
juli 1977 tegen de bouw van de
"SuperPhenix" (een snelle kweek
reaktor van het Kalkar-type) l.i.gt
alweer lang achter ons en vele
andere gebeurtenissen in binnen
en buitenland maken dat wij ge
neigd zijn voort te hollen en te
vergeten.
Maar destijds beloofden wij aan
een lid van het franse organisatie
komitê in Morestel, dat wij zouden
trachten ook in Nederland geld in
te zamelen voor de vele slacht
offers bij deze demonstratie, die
door provocerend en zeer geweld
dadig optreden van de franse po
litie onder de demonstranten viel
en.
Met een kleine delegatie was ook
Nederland vertegenwoordigd. Boven
dien kwamen verschillende in
Frankrijk vakantie houdende Neder
landers naar Creys-Malville om
deel te nemen aan deze demonstratie.
Onlangs ontvingen we van het franse
organisatiekomite een uitvoerige
brief, waarin ze schrijft over het
verdriet om de dood van een der
demonstranten, Vital Michalon1
over de dankbaarheid van de Fransen
dat ook Nederlanders aan de deroon
stratie deelnamen en zo een enorme
morele steun gaven 7 en over de ge
weldige problemen waarmee het
franse komité te kampen heeft ••••••
Hun grootste probleem is "hoc aan
geld te komen om de proceskosten
te betalen (6 mensen kregen ge
vangenisstraffen en gingen in hoger
beroep)1 maar vooral ook hoe de
enkele zwaargewonden (becn/hand
amputaties) en de vel~ minder
zwaar gewonden financieel te
steunen.
Wij willen graag ingaan op hun
dringende verzoek om financiele
hulp voor de slachtoffers van Mal
vilie. Bowel we weten dat er tal
van andere a ties opstapel staan
en er steeds weer voor alle moge
lijke doelen geld wordt gevraagd,

willen we toch een beroep doen op
uw solidariteit.

Op het gironummer 3149700, dat
eerst openstond voor de weiger
aars van de 3% Kalkar-heffing,
kunt u tot i mei a.s. uw bij
drage storten voor ~e slacht
offers van Malvilie.
Wij zullen zorgen dat dit bedrag
op de bestemde plaats terecht
komt.

LAAT HEN NIET IN DE STEEK ::::

Giro 3149700 t.n.v.
Penningm. Fonds Slachtoffers
Malville,
Grehbeberglaan 11, Eindhoven.

Wij willen u alvast bedánken voor
uw steun.

Lot Schouten-Escher, West
breukelderweg 42, Bennekom

Miekc Borkfuan-Maltba, Grebbe
berglaan 11, Eindhoven

Stroomgroep Stop Kernene~gie.

Onze nederlandse betrokkepheid
met de demonstratie in Malville
(en met de slachtoffers van dez
gebeurtenis) kan alleen nog maar
groter worden als u bedenkt dat
~EDERLAND ook deelneemt aan de
bouw van de Super Phenix snelle
kweekreaktor.
Via de Buagemeinschaft Schnelle
Brüter Kalkar (waar nederland
voor 15% aan deelneemt), is ons
land automatisch betrokken ge
raakt met deze Frans/Duitse
ond.erneming.
Overigens met goedkeuren van
het nederlandse parlement,
waar een krappe meerderheid
werd behaald voor de deelname.

Overigens hebben 1200 weten
schappers uit Frankrijk (die
direkt betrokken zijn bij de
bouw van deze snelle broeder)
hun twijfels geuit t.a.v. de
veiligheid van deze reaktor.



(Von onze porl.. red.) .
.DENBAAG~De Tweede Ka.
_Wen Bremen en Van der
LInden (helden CDA) willen
dat de regering een onderzoek
laat instellen nau de bodem.
Itnu:tuur op grote diepten in
Zuid-Limburg om daarmee de
eventuele aanwezigheid van
olie en aardgas vast te stellen.

Vragen over
ongeluk in
kerncentrale

Kamerleden;

Aanwezigheid
olie en gas
onderzoeken
(nLimburg

DEN IIAAG- Naar aauleidillg
van de heri.ehtgeving iJi "De
Limburge.... hebbeu de
Tweede Kamerleden Kouings
en Wöltgens van de PvdA aau
de regering gevraagd, of deze
door de Belgisehe regering is
ge[mormeertl .over eeD onge
luk in • kemcentraJe _ Ti
hange.

Tweede Kamer wil nu
spoedig overleg over
grensoverschrijdende
milieuverontreiniging
DEN UAAG - De tweede kamer heeft
dblsdag bij minister Ginjaar van
-tbgelipDdlleld .... mllleRhyglëne
.........ngeaop dlnet onrleg met de
receriacen van de buurllUlden over
p-ensoversebri,ldende· IIIl1leuveron·
trelaldu.

I
W~:STWOOD - De 1800inwo

r.t'rs van het Californlsche dorp
Westwoo<l zijn gisteren begon
nen aan een zevendsagse

I
stroomstaking. waarmee ze la
>:l'retarieven willen afdwingen.
0.. stroomprijs is het afgelopen
,Jaarverdrtevoudtad,

De Westwooders gaan ..een
week lang koken op butagas.
bijgelicht door kaarsen en olie..
lampjes. De afwezigheid van tf!..
Jevisie is. aldus organlsatrilX
Pauline Asmus. Ht)en mooie ge
legenheid om de oude familie
spelletjes in ere te herstellen."

Stroom-fusie
in de ijskast

ZWOLLE (ANP) - Uet enkele jaren
,eleden gelanc:crde plan om de elek.
trlciteltsbedrijven In Nedrrland te
bllndelen. In vijf nieuwe ondernemin
een komt niet ere van d.e grond. Na
dat dit zogenaamde "vljf-ellanden.
plan" vooral In de Zuidelijke prodn
eles op vO('l venet van het personeel
en de vakorganisaties stuitte Is het
plan voorlopie in de Ijskast cezel,

De Utrechtse, Gclderse ;,n Overijs.
"else bedrijven blijven verder overleg
voeren. V()l1g jaar februari werd een
eerste onderzcckïase afgesloten
waarna de studie werd \'oortg~zN:
VlJl~<nde maand lullen opnieuw be
spn'kmg('n plaats vinden, zo lh~('ldl' ir.
J. Wijman'i. directeur van de elektrir-i
~jtsmuatschaVIlIJ [Jsselcentrah.', gistt.....
reil mt.'e. .

Dorp in
"stroomstaking'

Electriciteitsproducenten
dringen nogmaals aan op snelle
beslissing over kernenergie

"~e Volk.. z':>J'2.IrF
LANDELUKE STUURCROEP:

Energieplan geeft
60.000 man werk

(Van een onzer verslaggevers)
EINDHOVEN~ Een kalk

wolk. afkomstig uit de beton
mortelcentrale Beatrix, heeft
gisteren enkele straten in Eind
h,!"en bedIlkt onder. een spier
Witte laag. Huizen. auto's en bo
men zagen' eruit als na' een
sneeuwbui•.

Een wo<irdvorder van het be
drijf verklaarde dat lJe kalk niet
agressief is en helemaal zal
wegregenen. De ondergestoven
auto's krijgen op kosten van de
betoneentrale een wasbeurt.

De kalkwolk kwam vrij bij
OOt vullen van een silo. De mi
lieuklachtencentrale .van Eind
hown stelt een onderzoek naaI'
het gebeUrde in.

'B~~-&N .,
'f)ftN ~ ~..vi,)\(.

Kf',tYJ<
Kalkwolk
daalt neer in
Eindhoven

\'etsvoorstel
wil

produktiestop
kernelektriciteit

L~~ip~lk'faVlt
l.a&kM(hl/iS'.131/101a.,(1:'-

Isolatie. geeft
35% besparing

Het socialistisch Kamerlid HII
'btn heelt een wctsvoorsttt in
gediend. dat een artikel telt. Het
luidt: «De voortbrenging van elek·
tl'ieiteit door nûddei,van kern.
centrales Is verboden»,·.

Volgensde h. Hubin ziJI1 de po
varen verbonden aan de kern.
centrales onaanvaardbaar, zo,"'cl
voor de werltncmers a1a voor de
omwonende bevolking.

N.v.d.r.: Ruim één vierde van'
QU?.e elektriciteit. voor huJ:'~ou"

delijk en lndu.''''ieel verbruik
k!>tllt van kerncentrales,

Van eenonzer verslaggevers
.HAARLEM - De torenflat vander·
tien verdiepingen en dé Vier laag·
bouwflats, die in Haariem·Noord in
aanbouw ziJn, worden zo grondig
geïsoleerd, dat een bespanng van 35
procent op de stookkosten wordt
verwacht.

Raadsleden
bezorgd over
Belgisch
kernafval

(Van onze Haqse redacteur)
DEN HAAG ~ De pvdA-Tweede·

Kamerleden ~ BOois en Hartmel,jer
hebben de regering gevraagd de bouw
van de koeltoren bij de Ameree.drale
In Geertr.Udenherg te laten s18P2"tten.
Naar hun oon1ee1moeten eerst de voor
dit bouwwerk vereiste vergunningen
zijn verleend.

tv.v·...,·2. ~"t. f,ebr.~
"Gevaar drinkwat~r·' .

TILBURG - De raadsleden W.
Plasmeyer (PPR) en W_ Willems
(PSPlmaken zich zorgen over het
mogelijk storten van kernafval in
de Belgfscbe Kempen. Dit blijkt
Uit een. aantal"ragen die de belde
railc,ls!eden naar' aanleiding van
,.alárri\erende berichten In de lan
delijke en plaalselIjke pers- aan
het college· van burgemeester en
wethouders heeft gesteld

Graag willen zij van bet c:oUege
vernemen ot het kennis heeft ge
nomen van de planrten om kernaf
val op te slaan in kleilagen onder
ce grond bij Mol (België} en van
de gevaren die dat kan opleveren
voo~het drinkwater.

Kamerleden willen
.bouw koeltoren b~j'

Amercentrale stopzetten

KAMERLEDEN:
Bindende afspraken
Nederland-België
bij ongevallen
in kerncentrales
DEN HAAG - De tweede- kamerleden
Konings en Woltgens (beiden PvdA)
menen, dat Nederland en België op
korle termijn blndende afspraken moe
ten maken over hetsignaleren van 0n
gevallen in kerncentraies, Dit blijktuit
woensdag gesteldesehrlftelijkevragen
aan de ministers Va der K,laauw van
buitenlandse saken en Tuijnman VllI1
verkeer en waterstaat en aan staats·
secretaris mevrouw Veder-Smlt var.
volksgezondbeid.
Onlangs wasereen ongeluk in de Belgl·
sche kern-centrale van TIhange in Wal·
lonie. Daarbij kwam volgens de kamel;'
leden rad!o-actlef al'val vrij en eenlIllI"
tal mensen was aan straling bloot.gE
steld. De kamerleden willen weten, O'
Nederland over dat ongeval geinfOr·
meerd werd. Als er radlo·actlef atvaI iI:.
de open lucht of in het oppervlaktewa·
ter terecht gekomen is, dan Is, via de
meestal heersende Windrichting be
smetting van Nederlands gebted dOOI'
vrijkomend radlo·actlef !Jlaterlaal
hooitstwaarschljnlljk. Eventuele be
smetting van het Maaswaterstaat dan. .
gezien de stroomrichting, VlIllt, aldusde
kamerleden.

XERNCENTRALE·DIRECTEUR M. POrEMANS (1)tJe1)

Maatregelen regeringen
energievoorziening nodig



VelL6 \fan de Pelt.6
de laat.6te editie van de Zuld-Nedeltland.6e En~gl~ant

Ve volgende kltant willen We. ei~d

mei wee~ laten velt.6chijnen.
fit zal dan aandacht be~teed

woltden aan het Eultochemic-Vo~.6ielt,

de gevolgen van a6valop.61ag ~n de
Kempen VOCIt het Gltondwatelt,
de gemeente~aad.6veltkie.z~ngen,

en al wat elt ve~delt aangeboden woltdt.
Want zoal.6 U gemeltkt zult hebben ontblteekt deze keelt
ln60ltmatle uit Zeeland en L~mbultg.

Ve .61u~t~ng.6datum voolt kopy ~4

20 mei.
Nieuwe abcnnee4 kunnen zich dooIt
lopen aanmelden. StOltt daaltvooIt
F.t. 5, - - 0 p €rR0 3600254
t.n.v. Penningmee.6telt PEK

Ccbbenhagenlaan 552
Til bu«9

TOT KIJK, OP 22 APRIL AlN VE GRENS
OP 29 APRIL IN RETIE OP VE.SIUVIEVAG

. OF IN VE VOLGE~VE Zuid-Nedeltland4e Enelta~ekltant
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