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geheim \IOn soestdijk 1 

WIJ I<UNNEN NlEl' lANGER MEER ZWIJGEN. NA ALLE GISS:m:;EN EN ZINSPELINGEN CMrRENl' 
HEr "GEHEIM VAN SOES'IDIJK" WILLEN WIJ NU EN OP DEZE PlAATS EEN l)()EKJE OPEN OOEN 
OVER DE WARE AARD VAN HEr BEHJsr GEHEIM. JAREMANG HEBBEN WE GET·F!ER> TE L1!.VEN 
MEI' DE ~IEKE E01'0 VAN DE K<MrNGIN OP' HEr :OORDES. DEZE FOl'O IS EEN 
DUIDELIJKE VERVALSING. DE OFFICIELE OPNAME VAN DE RIJKSVOORLICHl'INGSDIENsr VER
TOCNr EEN DUIDEI·IJK VERSCHIL MEI' DE EOfl'E, <HlUBBELZINNIGE WERKELIJKHEID •••••• 
DE WERKELIJKHEID IS, DAT SOESTDIJK AL SINDS JAAR EN DAG IS BEHANGEN MEI' AF
FICHES, SPANDOEKEN, BJl'l'CNS, POsrERS EN WAT DIES MEER ZIJ 1 WEL'KE CN:M-mol!N 
DE MENil'G VAN DE EX-K<MrNGIN VERl'OLKEN. JULIANA IS OOK TmEN: 
NU IS DE TIJD AAOOEBR:>KEN DIT GEHElM TE .VERBREKEN. WAARVAN ACTE. 

Op de echte foto 
-wor9t de binnenkant 
van Soestdijk heel 
wat duidelijker. 

Juliana bedankt! 
Wij wachten nu nog 
op de oprichting 
van de StrCXl.lÇ:t'Oep 
SOestdijk. 

Op deze.offiçiele foto 
is duidelijk te zien 
l'x:>e de Rijksvoorlich
tingsdienst alle nDeite 
doet an de achtergrond 
weg te werken. De ge
ijkte truuk was het 
intekenen van een fi
guur met een anjer 
in z'n knoopsgat. 
De identiteit van deze 
persoon is irmiddels 
achterhaald. 
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De ZEK-krant heeft in de afgelopen twee jaar opvallend veel aandacht geschonken 
aan het verschijnsel S'l'.ADSVERWARM (afgekort: SV). De reden voor deze aandacht 
ligt in het feit dat de NV PNEM (Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maat
schappij) in de afgelopen drie jaar een opvallende cmnezwaai heeft gemaakt. In 
1976 werd SV volledig van de hand gewezen bij nonde van de verantwoordelijke di
rektie ("kabouterwerk, stadsverwa:r:mi.ng is een idee van linkse groepen an op die 
rranier de ideologie van Marx via de verwanning bij de mensen te krijgen"). 
Nu zien we ineens dat de PNEM zich ontzettend sterk maakt voor deze vonn van 
energiebesparing. SV is het paradepaardje geworden, waarbij de steden Breda en 
Tilburg als proefkonijnen nogen fungeren ••••• 

De SV-toepassing van de PNEM sluit 
precies aan op haar eigen ideeën van 
grootschaligheid. De grote centrales 
te Geertruidenberg (Amer-centrales) 
staan 'restwarmte' af voor lange 
afstandsverwarming ••• en zo wordt er 
aardgas bespaard in de woningen van 
de aangeslotenen. Intussen krijgt de 
PNEM (van zichzelf en met instemming 
van het Ministerie van Ekonomiese Za
ken) de vrijbrief om nóg meer -
liefst nóg grotere - centrales te 
bouwen. 
De gemeenteraden van Breda en Tilburg 
zijn door de PNEM gewonnen voor haar 
standpunt en uitwerking van haar plan
nen. Alternatieven (van Energie Komite 
Breda, Werkgroep Kalkar Tilburg, Cen
trum voor Energiebesparing en Energie 
Anders) werden weggehoond. 

de les van Brabant .... 

En aldus geschiedde: twee nieuwbouw
wijken in Breda en Tilburg worden van 
warmwater voorzien, waarbij de PNEM 
dus naast stroomleverancier een nieuwe 
'markt' heeft geopend. 
Inmiddels is ook de gemeente Helmond 
door de knieën gegaan, zij 't dat de 
situatie daar anders ligt. Helmond 
ligt te ver van de Amercentrales ver
wijderd(40 kilometer) , en nu kan er 
ineens wèl een kleinschalige warmte
krachtcentrale worden gebouwd ••• door 
de PNEM zelf uiteraard. En en passant 
doet de PNEM een bod om het helmonds 
Energiebedrijf kompleet over te nemen! 

De ZEK-krant heeft nooit geaarzeld dit 
brabants nutsbedrijf af te schilderen 
als een machtspolitieke instelling. 
Helaas werden we slechts zelden ge
steund in onze beweringen. De pro
vincie, als grootste aandeelhouder 
met 99,5% van de aandelen, bekommert 
zich nauwelijks om het doen en laten 
van de PNEM-baasjes. 

Dit stilzwijgen is plotsklaps door
broken. In een openhartig interview 
met het Brabants Dagblad (zaterdag, 
10 mei 1980) zegt Intergas-direkteur 
Boerstra zonder blikken of blozen: 

"Wat ki.eJt gebeWtt .i6 pu!c.e mac.hh
poLU:..i.ek. Met JtedeUjk ovelll.eg hee6t 
het niw .te maken. Ve gM.te a.6we-
û.ge .U de c.o.u.wnent. At& d~ n.aJLig
hud .U guc.ki.ed, zijn de bu.tu.u.Jtde!C4 
cU.e eJt vooJt zoJtgden, a.U.a.ng weg. Ve 
c.o.u.wnent k.ltljg.t dan de .~tekening ge
p.~tuente~. Va.a.JwooJt wil ik geen mede
veJta.ntwooJtdeUjkhUd dJr.a.gen. Ik. heb à. 
het nu oveJt de manieJt wa.aJWp .6t.a.d6- ~ 
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veJuAJaJr.rrl,(_g a.l-6 e.neJtgie.bu paM.ng.óme.
tltode. in BJutba.nt woltdt aangepakt." 

Nu is de boosheid van Boerstra (als 
direkteur van een gas-bedrijf) zeer 
goed te begrijpen: in de wijken met 
sv-systeem (zoals in Breda en Til
burg) zal géén kookgasnet worden aan
gelegd ("voor dat flutje gas is het 
onzin en geldverspilling om een apart 
kookgasnet aan te leggen" stelt de 
PNEM), hetgeen 'omzetvermindering' 
voor de gasbedrijven betekent. 
Maar toch mogen we Boerstra's ver
bolgenheid niet alleen verklaren 
vanuit zijn gas-visie. Zijn kritiek 
richt zich met name op de handelwijze 
van de PNEM: één alternatief (in de 
vorm van groene KEMA-rapporten) is 
heilig, en de rest word± stelselmatig 
weggewerkt en genegeerd. 
Boerstra verhaalt uit eigen ervaring. 
De Gemeente OOsterhout is in opder
handeling met de PNEM over SV-systeem, 
waartoe een begeleidingakommissie was 
ingesteld waartoe ook Broerstra behoort. 
Bij de eerste bijeenkomst , waar uiter
aard de PNEM op de voorste bank zat, 
werd Broerstra vergezeld door een eigen 
adviseur, Ir. Potma van het Centrum 
voor Energiebesparing. De aanwezigheid 
van Potma was de PNEM een doorn in het 
oog: hij moest de vergaderzaal verlaten! 
"Als Potma niet welkom is, dan geldt 
dat ook voor mij" heeft Boerstra ver
klaard en stapte op. Verbluft nage
staard door de rest van de aanwezigen. 
Boerstra is ervan overtuigd dat de 
hele sv-~aak voor OOsterhout allang 
in kannen en kruiken is, nog voordat 
de Gemeenteraad er één woord over mag 
zeggen. 

Als de taktiek van de PNEM blijft sla
gen, zal er geen enkele buitenstaander 
ooit de kans krijgen om nog maar één 
opmerking over SV te maken. De ge-
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beurtenissen in Breda en Tilburg maken 
duidelijk dat, als de PNEM eenmaal een 
vinger achter de deur heeft, zij haar 
totale energiepolitiek binnen haalt. 

De rest van het land lacht zich inmid-
dels een breuk om hetgeen in Brabant 

gebeurde en gebeurt. Breda en Tilburg 
waren het begin. Onderstaand tabelletje 
geeft een indruk van de feitelijke en 
geplande aktiviteiten, voor zover bij 
ons bekend. 

plaats beheer techniek 

Bre:ta PNEM . aftap ( 12 km) 
Til.burg PNEM aftap (22 kmJ 
Helnond PNEM wk centrale 
Et ten PNEM aftap (20 km) 
Oosterhout PNEM aftap (10 km) 
Bergen op aftap apiri-
Zoan GEB tusfabriek 
tuinders 
Oosterhout 
.tuin:leis 

PNEM aftap ( 10 km) 

Drunen PNEM . aftap (18 km) 

De grote 'les van Brabant' is simpel 
aan te geven: het gaat niet om ENERGIE
POLITIEK (ene~giebesparing), maar om 
pure MACHTSPOLITIEK. 
Het wordt hoog tijd dat de eigenaren 
van de (provinciale) elektriciteits
maatschappijen, de gemeentes en de pro
vincies, zich daadwerkelijk gaan bezig 
houden met deze gang van zaken. 
Partikulieren, politieke partijen, kon
sumentenorganisaties, milieugroepen en 
energiebeweging dienen deze kwalijke 
ontwikkelingen aan te kaarten. 
De zoveelste les van Brant leert ons, 
dat gemeente- en provinciale raden niet 
uit eigener beweging deze kar trekken. 
Daarom moet het - weer - vanonderuit ge
beuren. 
Wat is Brabant fout gegaan is, mag el
ders tot lering dienen, on te voorkomen 
dat stadsver~ing leidt tot een kouwe 
kermis voOr konsumenten en gemeenten. 

literatuur: 
• Stads~erwarming in Tilburg, 

Werkgroep Kalkar Tilburg, 
januari 1979. 

• Besluitvorming bij stadsver
warmingsprojekten, Jan Bijlsma, 
RU Groningen, april 1979 

• De kans op sukses voor kop
pelaars, Maurits Groen/ Jan 
de Vries, in: Arbeid en 
Milieu, no.l 1980. 



Vod~d, 25 mei 80. 

Ve gJtOeten u.i:t een Jt..edeUjk. zonnig (nu. 
nog) maa.Jt.. k.ou.d Vodewa.aJtd. G~t;eJunid.da.g 
ben ik. la.ng~ de k.e~t..nc.e.tWta.ie ge6ieh.t. 
Ik. heb eJt.. wat; fU..ekju gemaakt. Ve c.en
t:Jr..a.le ~t;aat; in een 6a.nttu.tiu mooie. 
omgeving. Het ~ net een m.idd.d.ee.LIJAJ6e 
bUJtc.h;t met {.(ttteJt.. eJt.. omheen. Ik. ben oveJt.. 
de 'ophaalbkUQ' ge6iwt; o~ wat k.to~e
u.p~ -te ma.k.e.n van de. beveiliging. Ope.e.~ 
komt; u.i:t de. kl.uwen Na.to-p!Uk.k.eh:/Jr.aad 
een ~t;em .te.vooiL6c.h.ijn die zegt;: " Mijn
he.eJL, u. bevindt: z.ic.h op ve.Jt..bode.n t;eJL
Jt..ein. W.ili u. dit; onmi.ddel.Ujk. velri.aten" 
EJL blijkt w~e.n ai. d4t piL.ik.k.eh:/Jr.aad • 
een iu.i~pJLeke.Jt..tje. .te zitten. Vu.h nog 

een 6o-tootj e van de ~pJLe.k.eJL en dan 
vlug weg op de 6iw. Ove!Uge~ ~ me 
nog niet du..ideUj k. (.(ttt de. appaJLao.:tj u 
op de 6o.to Un~ vooiL6-te.Lf..en. Ik. veJL
mo ed dat w~ en het pJL.ikkeldlta.ad 6o.to
c.e..Uen gemon.teeJLd zijn. M.iMc.hien kan 
een van de. lez~ me veJLdeJL hd.pe.n. 
~e ME .i6 hieJL veJr.vangen dooJL tbt agent 
.w. hem~moUJAJen die geze.U..i.g meedoet. 
~ewoon, met een gezel.U.gheid waaJLvan 
-<.~ da;c.h;t dat die alleen in onze. piLo
v~c:-<-e. ~OOIL~. ( bla, bla. ) 
A 6-c.. J n, -c..n het na. j aaJL ~.tu.Wt ik. nog 
een k.aaJLt; en daaJLna.. nooU me.eJL, L-t.lc:1n.t 
dan but;aat; Vod~ niet meeJL. 
GJtOetju, 

* ZLDE.DERLANOSE ENERGIE KRANT* 
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Hoogspanningleidingen doorkruisen ons land als syml:x)len van de noderne 
energievcx>rziening. Algemeen wordt als enige bezwaar tegen dergelijke 
grootschalige metalen konstrukties aangevoerd, dat ze een "landschaps
vervuilend" elE:"m:mt hebben (oorizonvervuiling heet dat heel deftig). 
Toch zit er meer in de lucht danwekurmen zien of ruiken. In onderstaand 
artikel, dat met toestemrlng werd overgenemen uit het tijdschrift Revoluon 
(jaargang 5, mmner 3), wordt dieper ingegaan op de onzichtbare invloeden 
van de strocmiragers in ons landschap. Juist de geplande verzwaring van de 
hoogspannningsleidingen en koppelnetten in ons land maakt dit artikel aktueel. 
Eens te meer een pleidooi voor kleinschaliger energievcx>rziening. 

********************************** 

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN.... 'N GEVAAR ? 
Het onderzoek naar de invloeden van 
Hoogspanningsleidingen is niet nieuw, 
maar wel nieuw is de aard, het doel 
en de omvang van het hedendaags on
derzoek waarmee bewezen dient te 
worden dat het energietransport door 
middel van leidingen geen schade
lijke gevolgen voor de biologiese 
wereld heeft, dat ze een "super
zeker"energietransport mogelijk maken. 

Oorzaak van het geintensiveerde on
derzoek op dit gebied is van de ene 
kant de grotere aandacht van de eperi
bare mening voor miljeuproblemen. 
De steeds groter wordende energie
verzorgingsnetten en de steeds hoger 
wordende elektriese. spanningen op de 
leidingen- 500.000 tot 1.100.000 
volt - roepen ook in dit geval meer 
problemen op dan alleen het feit dat 
hoogspanningsleidingen ee,n landschapJ;
verstorende invloed kunnen hebben. 

Van de andere kant wekte ook de re
sultaten van russiese onderzoekingen 
onrust. Dit onderzoek, dat in 1972 

.op een CIGRE-bijeenkomst (CIGRE= Con
ference International des Grands Re
seaux Electriques, welke om de 2 jaar 
wordt gehouden ter bespreking van de 
problemen rond de grote elektriciteits· 
netten) werd gepresenteerd, geeft 
aan dat arbeiders die in 500 KiloVolt 
hoogspanningskasten werkten, over 
hoofdpijn, toegenomen irritatie en 
slapeloosheid klaagden en dat ver
dere mediese onderzoekingen wezen op 
funktiestoringen van het centrale ze
nuwstelsel en de hartkransslagader. 
De angst dat het in toenemende mate 
inzetten van hoogspanningleidingen 
schadelijke gevolgen voor de direkt 
bijwonende mensen kan hebben, ligt 
dus voor de hand. 

Op een onderlinge afstand van el
kaar wordt een serie durme draden 
over een proefveld gespannen ••.•• 
daarnaast wordt eenzelfde terrein 
aangelegd zonder elektriciteits-. 
draden er over te spannen an het 
verschil duidelijk te maken •••••• 
De doorgevoerde stroan was posi
tief en van een zeer hoge span
ning, ongeveer 100. 000 volt. 
De taJ:Wa:X:>gSt was in het geëlek
trificeerde gebied in de jaren 
1906 en 1907 groter,en wel va-
riërend van 29 tot 40%, en ook 
van -een betere kwaliteit als in 
het niet-geëlektrificeerde ge
bied. (Daily Chronicle, 15 ju
li 1908). 

De elektriese centrales worden van
daag de dag om de meest verschillende 
redenen zeer verspreid en vaak ver 
van de industriële centra gebouwd. • 
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De opgewekte elektriciteit moet daarom 
met zo weinig mogelijk verliezen over 
zo'n grote afstand naar de gebruiker 
worden getransporteerd. Het in de 
laatste decennia steeds sterker toe
genomen verbruik van elektriese ener
gie betekent dat steeds hogere elek
triese energie over de hoogspannings
leidingen getransporteerd moet worden. 
Dit kan slechts op twee manieren, 
namelijk ofwel door verhoging van de 
stroomsterkte, ofwel door een hogere 
spanning worden bereikt. De hogere 
stroomsterkte gaat echter gepaard met 
een energieverlies door de warmte
ontwikkeling in de draden, en dan 
blijft dus slechts de keuze over voor 
de verhoging van de spanning over de 
leidingen. Dit wordt belangrijker 
naarmate de stroom verder getranspor
teerd dient te worden. Bij een be
paalde spanning volgt daaruit een 
ekonomiese grens voor de t~ansport
afstand. 

HET VERDELINGSSCHEMA VAN HET 
ELEKTRICITEITSTRANSPORT 

Het elektriciteitsstransport van de 
plaats van produktie naar de ver
bruiksplaats wordt uitgevoerd met 
behulp van drie verschillende ver
deelnetten: 

• een onderling verbindingsnet (3 
fasen wisselstroom) tussen de ver
schillende centrales met ~en zeer 
hoog spanningsverschil (tot 380 kV). 
Dit net dient er vooral toe even
tuele storingen in de centrales te 
kunnen opvangen (normale stilstand 
van een centrale is + een maand per 
jaar) -

• een regionaal primair verdelings
net (3 fasen ~isselstroom) met 
een lagere spanning, die echter 
nog altijd valt onder de term 
'hoogspanning' 6 tot 15 kV, waar
bij grote transformatoren worden 

• een lokaal sekundair verdelings
net met laagspanning (3 of 2 fa
sen wisselstroom) van 220/380 Volt. 

700.000 HA VOOR HOOGSPANNINGSLEIDINGEN 

De spanning op de draden is in prin
cipe niet aan een gerns gebonden, met 
dien verstande dat de isolatie, d.w.z. 
de afstand van de draden onderling en 
van de draden tdt de aarde, groot ge
noeg is. Dat betekent dat elk voor
werp (bomen, huizen, enz.) dat zich 
onder de draden bevindt, deze isola
tei vermindert en daarom het liefst 
weggewerkt of niet-gebouwd moet worden. 
De vrije ruimte onder hoogspannings
msten bedraagt 100-250 m2, en onder 
de leidingen moet een strook van 100 I 
meter breedte (of meer) worden vrij- I 
gehouden. Eeen hoogspanningsnet van 
70.000 km - bv. in Frankrijk - betekent 
zodoende 1500 ha. voor de masten en 
700.000 ha. onder de draden die 
slechts beperkt gebruikt kunnen worden. 
Dat komt overeen met een kwart van de 
oppervlakte van België. 

ELEKTROMAGNETIESE EFFEKTEN 

Omdat er op techniese en ekonomiese 
gronden wisselstroom wordt toegepast 
- de transformering van spanningen is. 
bij wiselstroom wezenlijk eenvoudiger 
en goedkoper - stralen de hoogspan
ningsleidingen elektriese energie in 
de vorm van elektro-magnetiese golven 
uit. Voor eên deel liggen ze in het
zelfde speKtrum als radiogolven, licht 
en röntgenstraling. Nu is het licht 
het enigste deel van het spektrum wat 
we zonder hulpmiddelen kunnen waar
nemen. Alle andere soorten golven zijn 
alleen maar met de benodigde instru
menten aan te tonen. 
Tot voor kort dacht men nog dat elek
tromagnetiese straling geen invloed op 
het menselijk organisme zou hebben. 
De deskundigen baseerden hun opvatting 
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op het feit dat ze in de natuur weinig 
wissselwerkingen tussen elektromagne
tiese golven en de biologiese weefsels 
kenne, afgezien van de warmte-opwekken
de effekten bij grote doses straling , 
zoals ze in magnetronovens of bij rönt
genbestraling worden toegepast. Voor 
de industrie dient dit als argument voor 
de ongevaa~lijkheid van de elektromagne
tiese straling, van zowel mikrogolven 
als radarstraling, alsook van de stra
ling van hoogspanningleidingen. 
En daarom kan er zonder na te denken 
gepland en gebouwd worden. En ondertussen 
leven wij onder een wolk van niet-waar
neembare straling, waarvan de invloed 
niet duidelijk is. 

FYSIESE INVLOED OP DE OMGEVING 

De fysiese invloeden zijn daartentegen 
reeds lang bekend, en worden door de 
energieverzorgende instanties als een 
technies probleem behandeld, naar wiens 
oplossing wordt gezocht. Het elektro
magnetiese veld, dat zich vormt rond een 
draad waàrdoor wisselstroom ontstaat, is 
bijvoorbeeld de oorzaak van het brommen 
van de radio- en televisietoestellen 
en voor een aantal storingen in ~et te
lefoonverkeer als de hoogspennings- en 
telefoonleiding dicht bij elkaar lopen. 
Het brommen wordt steeds sterker naar
mate de doorvoerspanning en de stroom 
groter wordt. Bovendien werken de hoog
spanningsleidingen en de aardbodem als 
de platen van een grote kondensator, 
wiens niet-geleidend intermediar de lucht 
is in dit geval. In dit gebied vormt 
zich door de zeer hoge spanning een sterk 
elektries veld. Het is trouwens eenvoudig 
zo'n veld aan te tonen: het is voldoende 
om in de nabijheid van een hoogspannings
leiding met een neonlamp te lopen: ze 
gaat meteen branden, ook al is ze niet 
met de grond in verbinding. 
Do~r dit elektriese veld wordt de lucht 
geïoniseerd, dat wil zeggen er vormt zich 
rond de draad een geleidende gaswolk, 
waarin het voortdurend tot kleine elek
triese ontladingen komt. Dit verschijnsel 
wordt het "Corona-effekt" genoemd, en is 
duid~lijk als geruis waar te nemen. Dit 
Corona-effekt heeft storende konsekwen
ties: 
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• de ionisering leidt in de lucht tot 
chemiese reakties: er ontstaat Ozon 
en Stikstofoxiden, twee gassen die 
bij bepaalde concentraties schadelijk 
kunnen zijn; 

• bij zeer hoge spanning zwelt het rui
sen aan tot echt lawaai; 

• iedere ontlading werkt als een kleine 
zender in het Megahertz-bereik: een 
extra oorzaak van storingen bij radio
en tv-ontvangst. 

BIOLOGIESE INVLOEDEN 

Ondertussen ligt ook een groot aantal 
artikelen voor onderzoeken naar de 
biologiese en psychologiese invloeden 
van elektromagnetiese velden met lange 
frekwentie ter tafel. Deze onderzoeken 
bevatten zowel berekeningen, labora
toriumproeven met gesimuleerde mense
lijke lichamen, met planten, dieren en 
celkulturen, alsmede onderzoeken bij 
mensen die hebben blootgestaan aan de 
elektromagnetiese invloeden van be
staande hoogspanningsleidingen. De 
elektromagnetiese velden kunnen op 
tweeërlei wijze een invloed hebben: 
o ze overtreffen de bestaande velden 

van de bio-systemen; 
o ze wekken stromingen of spanningen 

van verschillende grootte en aard 
op in het bio-systeem. 

Hierbij hebben de elektriese velden 
een andere invloed als de magnetiese 
velden. Een aantal onderzoeksresul
taten wil aangeven waaraan bij in
vloeden van elektromagnetiese miljeu
verontreiniging gedacht moet worden: 
- bij dierproeven werden onder ver
schillende onderzoeksvoorwaarden (deels 
zeer hoge veldsterktes) van de aanwe
zigheid van de velden o.a. gevonden: 
een geringe toename van het gewicht, 
vermeerdering van het vet in het bloed, 
kleinere afmeting van de mannelijke 
nakomelingen; 
- de mensen die blootgestaan hadden aan 
de elektromagnetiese velden bij hoog
spanningsleidingen vertoonden veran
deringen van de reaktiesnelheid, bloed
vorming, storingen aan het zenuwstelsel 
en de hartkransslagader. 

ENERGE KRANT 



In 1973 naakten russiese onderzoekers 
melding van niet-thenniese -werking van 
mikrogolven net een golflengte van 5 
tot 8 milimeter op organiese stoffen. 
ze kurmen o.a. leiden tot een niet
thenniese d.enaturering van proteïnen; 
fysiologiese gevolgen kunnen bv. zijn · 
een veranderende samentrekkingsfre
:blentie van de hartspier, heilOOOn
storingen en veranderingen in het cen
trale zenuwstelsel. De tolerantie
grens bij voortdurende blootstelling 
aan mikrogolven werd daarop in de 
Sovjet-unie teruggebracht tot 0,01 
niV/Cm2 •••• De karende twee jaar gaat 
er in Duitsland een ~oek van 
start .••.• Een eventuele bevestiging 
van het russiese onderzoek zal ver
strekkende gevolgen noeten hebben voor 
de westerse -wereld •• Op 5 km. afstaqi 
van een antenne van een tv-station 
is er bv. nog een '~ergiedj..cht-
heid' van 0.01 niV/an ••••• Een dure 
zaak an het op te lossen, zou het 
onderzoek positief zijn. (Revoluon) 

Een serie onderzoeken van andere weten
schappers leverde - onder andere voor
waarden - geen van de bovenstaaqde 
invloeden op. Zij er dus voor deze 
wetenschappers geen schadelijke gevol
gen bij hoogspanningsleidingen, dan is 
dus voor het het onderzoek afgesloten? 
Klaarblijkelijk niet, want zelfs Atoian, 
die de hoogspanningsleidingen "super
zekere Superbanen" voor energietransport 
noemt, eist verder onderzoek met een 
interdisciplinaire aanpak (deelname van 
artsen, fysici, psychologen, miljieu
deskundigen en ingenieurs). Zijn kri
tiek op de pogingen om de schadelijke 
werking vast te stellen - gering aantal 
proefpersonen, achterwege laten van 
bepaalde invloedrijke faktoren. enz. -
geldt algemeen voor alle door hem be
keken onderzoeken. 
Veelzeggend is ook dat de slotkonklu
sies van sommige andere wetenschappers, 
die geen invloed kanden vaststellen, 
voorzichtig geformuleerd zijn: ·~aar 
de huidige stand van de wet~nschap heb
ben elektromagnetiese velden geen be
slissende biologiese invloed". 

I 

MOETEN DEZE RISIKO'S GEACCEPTEERD 
WORDEN? 

Er zijn ook een groot aantal aanwij
zingen dat de natuurlijke en kunstma
tig opgewekte niet-ioniserende elek
tromagnetiese golven biologiese gevol
gen kunnen hebben, die mogelijk ook 
voor de mens de gezondheid kunnen 
schaden. 
De resultaten spreken elkaar nogal te
gen, maar in tegenstelling tot in Rus
land, dat op grond van intensieve 
onderzoeken zeer lage grenswaarden 
zowel voor de hoogfrekwente elektro
magnetiese golven (mikrogolven 0,01 
mW/cm2 , alsook voor de laagfrekwente 
ele~tramagnetiese velden (5 kV/m) vast
gesteld heeft, gaat men er in het westen 
eenvoudigweg vanuit dat elektromagne
tiese wisselvelden geen schadelijke in
vloed hebben. Zo gaf het Beiers Milieu
ministerie end juni 1979 een verkla
ring uit, waarin staat dat de hoogspan
ningsleidingen in Beieren (tot 400 KV) 
zeker geen n~gatieve gevolgen op de be
woners en werkenden in de onmiddellijke 
nabijheid van deze leidingen hebben. 

Dwars door Zweden noet een uiterst 
krachtig hoogspanningsnet kanen (800 
KV), tweEmaal het huidige). weten
schappers zijn het niet eens over 
de gevaren die aan dergelijke leiding
en verbonden zijn. Een amerikaans 
onderzoek wijst op een ~band tussen 
de toename van het aantal kankerge
vallen bij ~eren en dé aanwezig
heid van superhoogspanningsleidincjen. 
Het zou tweemaal zo hoog zijn. 
Twee onderzoekers van de Colorado Uni
versiteit ontdekten diverse kanker
VOJ:1DI;m: leukEmie, lymfekanker en tu
noren in 'het zenuwstelsel. Anderen 
wijzen dit verband van de h.ard en 
denken aan venninderde weerstand. 
De zweedse minister van Industrie 
acht de risiko' s te verwaarlozen. Aan
vankelijk vond hij het geen problean 
an voor de eerste etappe toestanni.ng 
te geven, de risiko' s bij dit eerste 
trajekt zijn te venaarlozen. Voor 
het tweErle deel dat door dichtbevolk
te streken gaat lopen, wenst hij meer 
veiligheid. (de Volkskrant, 1 sep
tember 1979) 

Het gebruik van elektromagnetiese 
energie wordt verder uitgebreid. De 
huidige generatie van leidingen voor- ~ 

ziet reeds in de bouw van 775.000 ~ 
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De Stichting ENERGIE ANDERS geeft 
voorlichting over het energiepro
bleem, energiebesparing en nieuwe 
energiebronnen. Ze richt zich 
daarbij op partikulieren, bedrijven 
en instanties. 
Energie Anders werd bekend via de 
varende tentoonstelling, welke vanaf 
1978 door tienduizenden in Nederland 
en België is bezocht. De boot ver
blijft momenteel in België, terwijl 
in Hoek van Holland een niet-varende 
akkomodatie op poten is gezet 

Het voorlichtingsc~ntru~ 
bestaat uit een expo
sitiegedeelte, in
formatie en doku
mentatiegedeelte, 
en uit een groot 
aantal proef
opstellingen: 
windmolens, 
zonnehuis, bio
gasinstallatie. 
Deze 'proef
opstellingen' 
zullen stroom 

leveren aan 
het centrum. 
Overtollige 

· stroom wordt 
verkocht aan 
het officie! 
net. 

Dichtbij het 
strand .••.. 
leuk en in-

tot 1 miljoen Volt (huidige maximum 
is 500.000 Volt). 
Samen met heb toegenomen gebruik van 
mikrogolven op midden- en ultrakorte 
golf door de radio- en tv-zenders, 
moeten de invloeden van elektromag
netiese straling ook op het laagfre
kwente bereik onderzocht worden, en 
wel met het aspekt van een toenemende 
en zich versterkende werking (syner
giese werking) en niet, zoals nu het 
geval is, gescheiden van elkaar. 

U.Tietze/K.Bednarz/M.v.d.Akker 

VOORLIOl'l'INGSCENI'RUM 
"ENERGIE ANDERS" 
Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 
Oi747 .... 5242 

verdere literatuur: 
o J. Cabanes, Action des Champs Elec

triques et Magnetiques sur les Orga
nismes vivant et très particulière
ment l'homme in: Revue Générale 
Electrotechnique, juli 1976. 

o G.E. Atoian, Are there Biologica! 
and Psychological Effects due to 
Ultrahigh Voltage Installations? 
in: IEEE, Trans on Power and Appa
rates and Systems, januari 1978. 

10 * ZUIDNEDERLANDSE ENERGE KRANT 
• 



De toepassing van water als energiebron is ook voor de lage landen geen omegelijk
heid voor de nabije toekanst. In het grijze verle1en we:r:d stranend water (in beken 
en rivieren) vaak gebruikt voor de aamrijving van watexnolens, in de vonn van 
zaag:rrolens, lijnza.adm:>lens en graamolens. Enkele van deze m::>lens, onder andere in 
IJmburg en Twente, zijn heden ten dage tot m::>nume:nt verklaard en dienen veel als 
kultuur-historisch nuseum. Toch zijn er voor Nederland nogelijkheden an de water
kracht te benutten, met behulp van waterkrachtcentrales en :pcmpcentrales. 

Ie ,._ ~-- -

Waterkracht vormt één van de vormen 
van alternatieve energie voor op
wekking van stroom. Het voorbeeld 
van de "witte steenkool" in het 
buitenland zegt genoeg over de 
mogelijkheden. Met name in berg
achtige gebieden levert water
kracht een belangrijk aandeel in 
de elektriciteitsvoorziening. 

AANDEEL WATERKRACHT IN DE 
ELEKTRICITEITSPRODUKTIE 1975 

West-Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Belg ie 
Luxemburg 
Engeland 
Ierland 
Denemarken 

5,6% 
32,6 
28,8 
0,0 
1,0 

33,7 
1,8 
9,4 
0,1 

Zwitserland 75,0 

( 8%) 
( 3%) 
( 4%) 
( - ) 
(42%) 
(86%) 
(23%) 
(28%) 
( - ) 

(tussen haakjes: het aandeel 
van zogeheten POMPCENTRALES) 

bron: Eurostat 1976, Brussel. 

In bovenstaand overzichtje is 
het verschijnsel waterkracht 
uitgesplitst naar twee types: 
conventionele waterkrachtce
trales en pompcentrales. 
De werking van deze 2 types 
is totaal verschillend. 
Bij waterkrachtcentrales wordt 
een dam in een rivier (met snel
stromend water) aangelegd, waar
door het water wordt opgestuwd. 
Het verschil in waterstand tussen 
boven- en onderkant wordt benut 
door het water onderaan af te tappen 
en via pijpen door een turbine te 
laten stromen, waarbij de elektrici
teit met behulp van een enorme dynamo 
wordt opgewekt. 
De POMPCENTRALE gaat uit van een to
taal andere filosofie: op een heuvel 
wordt een waterbassin aangelegd, dat 
's nachts wordt volgepompt met ge
bruikmaking van nachtstroom (bv. tegen 
een prijs van 5 cent per kWuur). Over
dag, wanneer het stroomverbruik alge-

s:: 
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meen hoger is, of wanneer er ergens ._ 
een centrale uitvalt, laat men dit ~ 
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bassin leeglopen en gebruikt men dat 
stromende water voor elektriciteits
opwekking, net zoals bij een normale 
waterkrachtcentrale. De stroom wordt 
tegen het 'normale' tarief verkocht, 
bv. voor 12 cent per kWuur. 

Pompcentrales hebben twee kenmerken: 
er wordt gebruik gemaakt van de ver
schillen in de tarieven voor dag- en 
nachtstroom, én er wordt een regel
ba~e elektriciteitBreserve opgebouwd, 
zodat de grote pieken in het dage
lijks stroomverbruikspatroon opge
vangen kunnen worden met deze centra
les. Dat betekent, dat er een einde 
zou kunnen komen aan de grote reserves 
opgesteld vermogen van de conventionele 
elektriciteitscentrales •••• 
Uit het tabelletje springt Luxemburg 
zeer duidelijk in het oog: daar maakt 
men het meest gebruik van deze centra
les, waarbij de nachtstroom wordt ge
kocht van de duitse centrales, die met 
enorme overcapaciteiten zitten. 
Pompcentrales zijn te vinden in o.a. 
Vianden (luxemburg) en Coo-Trois Ponts 
(België) 

In eigen land kennen we een werkende 
waterkrachtcentrale in de Lek, bij 
Hagestein, met een vermogen van 2 MW. 
Roermond kende tot 1974 een centrale 
in de Roer, die de stroom opwekte 
voor een chemie-fabriek aldaar. Deze 
centrale ligt nu stil, en staat op 
de nominatie tot 'monument' verklaard 
te worden. 
De Stichting Energie Anders heeft aan 
B&W van Roermond een pre-advies uit
gebracht met betrkking tot de opstelling 
van een nieuwe waterkrachtcentrale in 
de Roer, vlakbij de oude. 
Zij maakte een berekening van in
stallatiekosten (f 500.000), onder
houdskosten per jaar (f 150.000) 
en opbrengsten (f 225.000 per jaar) 
voor een Roer-centrale van 425 KW. 
De netto-winst van een dergelijke 
centrale zou jaarlijks f 75.000 

Voorwaar een bedrijfsekonomies 
resultaat dat er niet om liegt! 
De berekeningen zijn weliswaar 
nogwat met de ruwe hand gemaakt, 
en Energie Anders pleit dan ook voor 
een gedetailleerde studie naar 
deze en andere mogelijkheden. 
Met name de verkoop van de opge
wekte stroom naar het GEB zou 
een "teer punt" kunnen worden, 
omdat men dan te maken krijgt met 
het officiële net van de NV PLEM. 

PG1PCENrRALES IN DE MAAS ••••• 

Energie Anders heeft verder enkele 
berekeningen gemaakt voor de mo
gelijkheid van de aanleg van pomp
centrales in de Maas. Daaruit 
blijkt dat deze rivier een groot 
aantal MegaWatts kan leveren .•••. 
Op die manier zou de Maas als 
reserve-elektriciteitscentrale 
kunnen werken om de pieken in 
het nederlandse stroomverbruik 
op te vangen, waarbij tegelijker
tijd de bestaande Maascentrales 
(Maasbracht en Buggenum) uit de 
vaart genomen kunnen worden. 
Energie Anders tekent er tevens 
bij aan dat hier mogelijkheden 
liggen voor Gemeentelijke Energie
Bedrijven in Maastricht, Roermond 
en Venlo om beheer en exploitatie 
in eigen handen te nemen en te 
houden. 
In een volgende aflevering wil 
de ZEK-krant dieper ingaan op 
alle mogelijkheden in Zuid
Nederland. 

WORLD INFORMATION SERVICE ON ENERGY 

Wat de ZEK-krant doet voor Zuid
Nederland, doet WISE voor de hele 
wereld ••• Om helemaal op de hoogte 
te raken van alle internationale 
ontwikkelingen op atoomenergie-
en alternatieve energiegebied: 
neem een abonnement, voor f 15 
per jaar, voor 6 nummers 

WISE 
2e Weteringplantsoen 9 
Amsterdam 
Nederland 
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De richtlijnen van Euratom stellen basis
normen vast voor de bescherming van de 
gezondheid van de bevolking én van de 
werknemers tegen de aan ioniserende stra
ling verbonden gevaren. Nederland is ver
plicht deze richtlijnen na te leven. 
In artikel 10 van deze richtlijnen wordt 
de max. toelaatbare dosis voor de bevol
king vastgelegd. Deze dosis mag maximaal 
zodanig zijn, dat iemand in zijn eerste 
30 levensjaren niet meer dan 5 rem in to
taal mag ontvangen. Daaruit volgt dat de 
maximale hoeveeiheid straling als gevolg 
van het gebruik van splijtstoffen is 
gesteld op: 5.000 : 30 = 170 milli-rem 
per jaar voor de grote massa van de be
volking. 
Gemiddeld genomen zal in Nederland de be
volkinq per jaar en per persoon ten hoog
ste blootgesteld worden aan: 
120 mRem natuurlijke straling 
170 mRem gebruik van splijtstoffen 

50 mRem medische behandeling 

340 milli-Rem/jaar/persoon. 

De ICRP ( International Commission on Ra
diological Proteetion ) heeft eveneens 
normen voor vrijkomende straling van kern· 
centrales bepaald, zowel voor kritieke 
organen als voor het hele menselijke 
lichaam. De max. toelaatbare dosis voor 
het gehele lichaam be~raagt.500 mi~l~-Rem ,. 
per jaar (voor de rad~onucl~den Tr~t~um I 
en cesium 137). 1 

want die gegevens moeten ook daar bekend 
' z~Jn. ! 

In deze tabel zijn de inwendige s~~al~ngs-1 
doses niet opgenomen, zoals mogel~Jk ~s 1 

door ingeademde radionucl~den. . . j 
Ten aanzien van de gepubl~seerde c~Jfers I 
wordt opgemerkt, dat de gemiddelde stra
lingsdosis van personeel in kerncentra- I 
les in de toekomst lager zullen worden ! 
door een betere geoefendheid van het per- f 
soneel en het benutten van de opgedane 1 

ervaring bij de bouw van nieuwe kerncen- I 
trales. Anderzijds kan gesteld worden, 
dat stralingsdoses toenemen naarmate 
kerncentrales verouderen, omdat de re
aktorkern en andere primaire delen ra
dioaktief besmet raken. 

Voor de werknemers in kerncentrales (ra
diologische werkers) gelden andere nor
men. Omdat het hier een beperkte groep 
van mensen betreft kunnen meer risiko's 
genomen worden, bovendien staan ze voort
durend onder medische kontrole. De voor 
hen gehanteerde norm bedraagt maximaal 

I 
!', 

5 Rem/jaar (= 5.000 mRem) en is.dus 10x 
de bevolkingsnorm. 
Het is voorgekomen dat radiologische 
werkers in een bepaald jaar aan méér 
dan de 5 Rem-grens werden blootgesteld, 
zoals blijkt uit de navolgende tabel be
treffende uitwendige stralingsdoses. 
Wij zijn benieuwd hoe deze gegevens lui
den voor het personeel werkzaam in de 
Nederlandse en Belgische kerncentales, 



TABEL :Stralingsdoses personeelsleden Amerikaanse Kerncenuales. 

jaar totaal aantal aantal personeelsleden blootgesteld aan: 
betrokken niet meetbare 
personeelsleden stralingsdoses 0-1 Rem 1-5 Rem 5-11 Rem 

1973 35.918 20.717 10.249 4.703 249 

1974 32.965 16.475 12.079 4.308 103 

1975 45.659 20.188 18.277 6.928 266 

1976 66.800 30.085 27.901 8.513 301 

Uit:Nucl. Engin. Int. Vol. 23, no. 270, April-'78. 

Uit de tabel wordt duidelijk, dat in '76 
een half procent van de betrokken perso
neelsleden een stralingsdosis opliep bo
ven de limiet van de ICRP. 
De grote vraag is ec~ter of deze grens
waarde van 5 Rem/jaar niet veel te hoog 
is gesteld. 
Dr. Radford(hoogleraar "environmental 
epidemiology) bepleit een verlaging van 
de limiet voor radiologische werkers van 
5 naar 0,5 Rem/jaar. Bekijkt men dit 
laatste gegeven de cijfers uit de tabel 
dan volgt daaruit dat een aanzienlijk 
deel van de personeelsleden van Ameri
kaanse kerncentráles (en vermoedelijk 
niet alleen van Amerikaanse) wordt bloot
gesteld aan een hogere dosis dan volgens 
Dr. Radford toelaatbaar wordt geacht. 
Aannemend dat ca. 25% van de personen 
blootgesteld aan 0-1 Rem een dosis heeft 
opgelopen tussen 0.5 en 1 Rem, kan bere
kend worden dat het aantal werknemers 
dat aan meer dan een halve Rem is bloot
gesteld in de jaren '73 t/m '76 resp. te 
stellen is op : 7.510, 7.430, 11.760 en 
15.790. In percentages uitgedrukt : 21, 
23, 26 en 24 % van de betrokken perso
neelsleden. 

worden blootgesteld". 

De behoefte aan radiologische werkers in 
kerncentrales wordt groter naarmate het 
toenemen van het aantal kerncentrales en 
het daarmee gepaard gaan van splijtstoÏ
wisselingen en uitvoeren van reparaties 
aan het radioaktieve gedeelte van de 
centrales. 
Kernenergieproducenten zijn dan ook ge
neigd om juist te pleiten voor een verde
re verruiming van de vastgestelde norm 
van 5 Rem/jaar. Daardoor kan langer over 
radiologische werkers worden beschikt en 
zullen ze bij een ernstige radioaktieve 
reparatieklus niet zo snel (soms binnen 
enkele minuten) zijn opgebrand. 

Hans Bannink 



Geen Kernenergie Nou 
De elektriciteitsbedrijven zijn eigenaar 
van de atoomcentrale in Dodewaard. Deze 
centrale draait jaarlijks met enorme ver
liezen waar iedere konsument via de elek
triciteitsrekening voor bijbetaald. De e
lektriciteitsproducenten kunnen beslissen 
de centrale te sluiten. Met de aktie "Stop 
Kernenergie nou met Giroblauw willen wij 
ze tot dit besluit aanzetten. Daarvoor 
vragen wij uw medèwerking. 
Opiniepeilingen wijzen uit, dat de meer
derheid van de Nederlandse bevolking tegen 
atoomenergie is. Bijna dagelijks worden de 
bezwaren tegen deze energiebron gemanifes
teerd: ongelukken in de centrales van Har
risburg en Doel, de opwerkingsfabriek in 
La Hague, duizenden deelnemers aan de ma
nifestaties in Middelburg, Dodewaard en 
IJmuiden, akties van BAN en Greenpeace 
tegen de dumping van atoomafval in zee. 
Toch gaat de atoomindustrie door met haar 
vernietigend werk. En de overheid geeft 
hiervoor een vrijbrief en steekt waar no
dig een helpende (M.E.-)hand toe~ 

Aktie Strohalm heeft een aktieplan ont
wikkelt om de atoomcentrales binnen twee 
jaar te sluiten. Het aardige hierbij is 
dat ieäere stroombetaler mee kan doen. 

Daarvoor moet genruik gemaakt worden van 
de blauwe girokaarten of bankkaarten om 
de rekening te betalen. Op de mededelin
gen-plaats vermeld men dan: Stop Atoome
nergie Nou. Door de administratieve romp
slomp, die hierdoor voor de elektriciteits 
bedrijven gaat optreden moet duidelijk 
worden, dat wij het niet langer aanvaar
den, dat ons geld aan atoomenergie besteed 
wordt! 
De PNEM is mede-eigenaar van de atoomcen
trale in Dodewaard via de SEP ( Samenwe
kende elektriciteitsproducenten). omdat 
de atoomstroom duurder is als de stroom 
uit de Amer-centrale in Geertruidenberg 
-ruim 2~ cent per KWh- betaald ook de 
PNEM mee aan de verleizen van Dodewaard. 
En dat doet ze met onze centen. Wij bren
gen daarvoor een bedrag van ~ 1,3 miljoen 
per jaar op. Eenzelfde verhaal gaat op 
voor de verliezen van de atoomcentale 
van Borssele. Howel de PZEM daar eigenaar 
van is ontvangen wij via het landelijk 
koppelnet de Zeeuws atoomstroom die in 
de KWh-prijs is doorberekend. BOvendien 
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bouwt de SEP mee aan de levensgevaarlijke 
Snelle Kweekreaktor in Kalkar en Malville. 
Dit maakt wel duidelijk, dat deze SEP een 
van de belangrijkste voorstanders van de 
atoomindustrie is. Door -e mening van de 
elektriciteitsbedrijven kan hier verande
ring in worden gebracht. Omdat deze nuts
bedrijven zijn en omdat wij konsument zijn 
moeten wij deze bedrijven hun steun aande 
atoomenergie laten opzeggen. 
De aktie is met een dominostrategie opge
zet. Dit betekent, dat in Groningen en 
Drente de aktie gestart is, omdat de elek
triciteitsbedrijven zich daar 2 jaar gele
den tegen atoomenergie uitspraken. Als ze 
nu onder druk van de aktie hun STEUN ook 
opzeggen, is dit een extra argument voor 
de andere bedrijven om dit voorbeeld te 
volgen.rmmers de verl~ezen drukken zwaar
der op die overblijvers. 
Iedereen die meer informatie over de aktie 
wil hebben kan daarvoor terecht bij: 
Provinciaal Energie Komitee (PEK), 
Nieuwlandstraat 39, 
Tilburg. 
Als u aan de aktie wilt meewerken dan ho
ren wij dat graag. Zie de bijgevoegde in
vulstrook. 
In de volgende ZEK houden wij U op de hoog
te van het verdere verloop van deze aktie. 

wat kunt u nu al doen? 
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0 Ook ik wil niet meebetalen aan de kernenergie. 
0 •k doe daarom een sticker op de deur met: Betaal met giroblauw. 
0 Ik ben bereid iedere twee maanden (bijv. tegelijk met de elektrici
teitsrekening, dan denk Ik eraan) een heel kiltin bedrag te gireren 
t.b.v. de aktie. (zo steunt u ook het noorden) 
0 Als onze streek aan de beurt Is, zal ik ook verder aan de aktie 
meedoen. Dan zal ik zo nodig in tweetin betalen. 
0 Ik wil best helpen, bijv. met het rondbrengen van materiaal en 
met akties. 
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WEST .EUROPA MOET MEER KERNENERGIE 
TOEPASSEN, zegt de OESO, de club 
van de rijkste europese landen die 
reeds tientallen jaren hamert op 
een betere ekonomiese struktuur, 
waarbij de 'oliefaktor' eigenlijk 
uitgesloten dient te worden van
wege de sterke afhankelijkheid van 
de arabiese leveranciers. 

Is er iets mis ? 

Nederland wordt voor de zoveelste 
maal op haar vingers getikt vanwege 
de trage uitvoering van het kern
energieprogramma. Zelfs de Brede 
Maatschappelijke Diskussie wordt 
als vertragend element beschouwd. 

Ook de OOST-EUROPESE LANDEN worden 
geteisterd door vertragingen in 
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hun ambitieuze plannen. Niet door 
verzet van de bevolking, niet door 
inspraakprocedures, maar als gevolg 
van tekorten aan bouwmaterialen 

GORI..EBB\l 

en gebrek aan geschoolde vakkrachten. 

KERNENERGIE IS ZEGEN VAN GOD 

"Kernenergie maakt deel uit ~an Gods 
scheppingsplan en is een van de zege
ningen van de Heer", aldus de ameri
kaanse priester William Pollard in 
zijn boekje "Let's talk about theo
logy and nuclear energy" (Laten we 
't eens'hebben over theologie en 
atoomenergie). ••• 
Dit boekje werd geschreven IN OP
DRACHT van een amerikaanse maat
schappij welke een kweekreaktor in' 
aanbouw heeft in Oak Ridge, de 
(let op de naam) Clinch River Reac
tor.. 
Pollard trekt verbanden tussen de 

huidige angst voor kernenergie en 
de historiese angst van de eerste 
mensen voor het vuur~ •• ~In plaats 
van het vuur te ontvluchten, ging 
de mens het gebruiken voor zijn 
levensonderhoud. 
Dit bericht (in NRC/Handelsblad) 
maakt twee dingen duidelijk: 
a) in de kampanje om kernenergie 
weer 'aanvaardbaar' te maken (na 
het geval Harrisburg} worden nu 
zelfs theologen en godsgeleerden 
ingeschakeld; 
b) nu weten we ook waarom de pro
kernenergiemensen zich vaak ge
dragen als "hogepriesters" met de 
opdracht om Gods schepping volle
dig ten uitvoer te brengen. 

DODEWAARD IS AL GESLOTEN •••• 

De anti-kernenergiebeweging is in 
juni prompt op haar wenken bediend! 
Terwijl de eis van het Pinkster
weekeinde nog nagalmde rond de Waal, 
besloot de direktie om de centrale 
te sluiten ••• voor het publiek. 
De atoom-baasjes gaan zich volledig 
ingraven in hun burchten. De cen
trale van Borssele is inmiddels 
ook al gesloten voor publieke be
langstelling ••• uit vrees voor ter
roristiese akties van onschuldig 
aandoende bezoekers? 
Het is te hopen dat deze twee cen
trales in het najaar weer heropend 
worden, als museum. 

't-iOLLENPLAAG 
In de Betuwe hebben landbouwers 
veel overlast van mollen, die de wei
landen ondermijnen waardoor koeien 
in mollegaten blijven hangen en hun 
poten kunnen breken. Het gebied is 
inmiddels tot rampgebied ve~klaard. 
Hoe lang moet het Zuiden nog wachten 
voordat die ene grote MOL tot ge
vaar wordt bestempeld? 
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Op 9 april 1978 zond de VPRO-tv een geruchtma-
kend gesprek uit met Professor Doctor Johannes 
Kistemaker. Wie zou vei:Wachten dat zijn opvatting 
over daookratie, politici, persmedia en aktie
groepen in de afgelopen twee jaar veranderd zou 
zijn, kant bedrogen uit. Kistemaker is nog feller 
en stelliger in zijn beweringen. Hij was op 7 
februari in Berkel-Enscoot. 

I 

I verder ... 
Op verzoek van het Katholieke Vrouwengilde 
afdeling Barkel-Enschot (bij Tilburg) hield 
professor Kistemaker (zie ook vorige ZEK22J 
op 7 februari jl een inleiding over : " De 
uitdaging van de kernenergie", 
Kistemaker is hoogleraar aan de Leidse uni
versiteit en tevens algemeen direkteur van 
het instituut voor Atoom- en Molekuulfysika 
te Amsterdam. Verder is hij een van de, zo 
niet dé geestelijke vader van de ultracen
trifuge (Almelo). 
De geleerde spreekt: 
Waarom hebben wij een energieprobleem? 
Omdat wij onze welvaart in stand willen hou
den. Zelfs een kantoorklerk meent zich een 
auto tè moeten permiteren. Wij zijn zo ge
wend aan luxe, dat we eenvoudigweg niet 
willen bezuinigen/terug willen, .dus de vraag 
is: Hoe houden we onze welvaart in stand? 
Het an~woord is duidelijk: Kernenergie is 
noodzakelijk om te kunnen overleven. De 
alternatieve energiebronnen moeten afgewe
zen worden, want ze zijn veel te duur en 
niet rendabel. Stel je voor, dat heel onze 
kust met windmolens vol zou staan! en bo
vendien waait het niet altijd~ 
Toch zijn er veel men9en bang van kerne
nergie, was hem ook al opgevallen. Hij 
doet dit echter af met het argument, dat 
angst gauw genoeg gekweekt is. Dit is z.i. 
de schuld van de media. Hijzelf is niet 
bang, kan goed relativeren en is gewend 
om te gaan met (gevaarlijke) processen.Bo~ 
vendien is kernenergie veruit de veilig
ste energieproduktie, zelfs bij een kala
illiteit. " In Harrisburg zijn toch geen 
doden gevallen • De straling, die kern
centrales produceren is sclechts 1 % van 
de natuurlijke stralingsdos~s, en is dus 
te verwaarlozen.De anti-kernenergiebewe
ging moet haar monden houden, want ze weet 
niet waarover ze praat.". 
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Volgens hem zijn er deskundigen (zoals 
hijzelf), die zo terzakekundig zijn, dat 
ze de dienst zouden moeten uitmaken en 
zeggenschap dienen te hebben over beleids
voornemens. 
Hierna komt hij op de proliferatie (de 
verspreiding van atoomwapens): 
De schuldigen aan de verspreiding van deze 
atoomwapens zijn de ploitici: voor hen zou 
de doodstraf weer ingevoerd moeten worden, 
als garantie voor de non-plroliferatie. 
Daarom ook moeten dergelijke gevaarlijke 
zaken goed onder kontrole gehouden worden. 
De angst van aktiegroepen voor de politie
staat doet hij af met te zeggen, dat je 
deze kunt voorkomen ddor te voorzien in de 1111. 
elementaire levensbehoeften van het volk. ~ 



Een politestaat volgt niet uit kernenergie, 
alleen uit armoede en ellende ontstaat een 
politiestaat. 
Het afvalprobleem kwam in zijn betoog niet 
aan de orde. Hij was "vergeten" hierover 
te vertellen. Op een vraag hierover ant
woordde hij, dat er binnen 10 á 15 jaar 
cast wel een oplossing hiervoor géVbnden 
zal worden. De techniek zal dan zover ge
vorderd zijn, dat lanceringen die tot nu 
toe nog niet zo suksesvol waren, dEl op
lossing zullen vormen. Dus gewoon wegschie
ten in de ruimte. Wat je niet kunt zien, 
kan ook geen kwaad. Binnen de komende 
15 jaar moet onderzoek en veilige (?) op
slag de voorrang krijgen. Volgens Kiste
maker gaat het om zo weinig afval en 
kan het zo veilig bewaard worden, dat het 
als het ware tot die tijd in zijn achter
tuin bewaard kan worden. 
De konklusie van deze avond: 
geen vuiltje aan de lucht. 
Al met al was het dus een vrij onsmake
lijk geheel, zeker het warme applaus aan 
het einde van de avond. Bij het. uitreiken 

van de bossen bloemen moest Kistemaker's 
vroaw nog even kwijt, dat ze maar niet 
begreep waarom bepaalde mensen haar man 
a).tijd maar weer aanvielen tijdens de 
lezingen van hem. Hij doet toch niets 
verkeerds? 

KERNENERGIE:ZOLANGWENOG KUNNEN LACHEN. LACHEN WE 
.,-rtMISM&' .•• 
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Kernafval 

· leder land dat zich ooit in het atoom• 
· avontuur heeft gestort zoekt ijverig 

.naar oplossingen om van het radio
aktieve afval ar te komen. Liefst bin
nen de eigen landsgrenzen, want nie
mand wil opdraaien voor het .afval 

· van de buren. 
Zoals Nederland een uitweg zoekt in 
'stabiele' zoutkoepels, Zweden in gra
nietrotsen, zo zoekt Belgii het in de 
kleilagen. 

' Die kleilagen liggen opvallend dicht bij het 
Belgische atoompark Mol waar tien jaar 

lang het atoomafval van 11 Europese landen is 
opgewerkt. Sinds 197 4 ligt de opwerkingsfa
briek Eurochemie stil. Intussen zijn er flinke 
hoeveèlheden afval verzameld die nu op het ter
rein gekoeld, geroeR! en bewaakt worden; 4.000 
m3 vast afval, 4.000 m3 middel-aktief afval, 800 
m3 hoog-aktief afval en 650 kg plutonium. Een 
gedeelte is Nederlands 'eigendom'; óók ligt er 
Frans, West-Duits, }ï:ngels en Italiaans afval. 
België zit met de zwarte: Piet want de andere lan
den staan niet te dringen om hun aandeel terug te 
balen. 

A. 1 enkele jaren snuffelen deskundigen van het 
Studie Centrum voor Kernenergie (SCK) in 

de kleilagen bij Mol. Een belangrijk punt bij dit 
' onderzoek is de vraag of er grondwater in de 

lagen voorkomt, en zo ja, of deze waterlagen in 
beweging zijn. De Molse deskundigen menen 
met zekerheid te kunnen stellen dat de te storten 

· radio-aktieve stoffen de eerste 1 à 10 miljoen 
jaren niet buiten de kleilagen kunnen komen. en 
dat 'dan bet(radio-aktieve) gevaar is geweken'. 
Volgens de planning moet er in 1979 een 
proefinstallatie worden gekonstrueerd, een on
dergrondse ruimte in de kleilaag op 215 meter 
diepte, waarin men (achter een biOlogisch schild) 
direkte waarnemingen kan doen om te kijkenhoe 
de klei reageert, hoe het (eventuele) grondwater 
zich gedraagt en welke temperaturen er optre
den. Na deze proeven wordt er- naar velrwa.ch
ting in 1995 - een definitieve optllai!J)hlaUI' 
geboord. 

Een andere afdeling van het Studie Centrum 
houdt zich bezig met de bewerking van het 

afval: het wordt ingedampt tot poeder en vervol
gens in glas ingesmolten, zodat er 'atoomknik
kers' ontstaan. Deze knikkers worden in edel
stalen bouders geplaatst; deksel erop en dan de 

Een groot aantal geologen, waaronder notabene 
ook.de Nederlandse zoutkoepel-fanaat Hamstra 
(ECN), achten de ISO meterdikke kleilagen bij 
Mol niet erg geschikt als 'atoomafvalkerkhor .. 
Klei bevat immers water, dat weer in kontakt 
zou staan methet grondwater. Als er iets gebeurt 
met het afval, betekent dit een bijna direkt kon- . 
takt met grondwater, en vandaaruit met de drink- .. 
waterwingebieden. De glazen knikkers kunnen 
als gevolg · van de hitte die het radio-aktieve · 
materiaal produceert, uit elkaar vallen. Daar
door komthet materiaal in kontakt met de klei en 
het water. In de Molse laboratoria is dat ook al 
enkele malen gebeurd ... 

V anuitNederland isermetnacirukopgewezen 
dat de grondw.aterstromingen zich naar het 

noorden (Brabant) bewegen. 'Onzin', zeggen de 
Belgische geologen, 'dat stroomt naar het wes
ten ... dus Nederland hoeft zich geen zorgen te 
maken. Bovendien gebeurt alles onder interna
tionaal toezicht, en kan er niets mis gaan'. 
Deze geruststellende woorden . klinken erg 
vreemd, als men weèt dat in 1972 door de Belgi
sche autoriteiten werd verklaard datMol nooit in 
aanmerking zou komen als definitieve opslag
plaats. Zeven jaar later . is men blijkbaar van 
mening veranderd. 
De haast om zich 'voorgoed' te ontdoen van het 
spul ·is zowel in België als in Nederland erg 
grooL En in België zal die haast nog toenemen. 
wanneer straks de opwerkingsfabriek Euroche
mie in Mol nieuw 'leven' wordt ingeblazen. 

D e kans op een heropening van Eurochemie 
bestaat inderdaad; vanuit de elektriciteits

maatschappijen wordt hierop aangedrongen. 
Hei bedrijf is echter hopeloos verouçlerd en ab
soluut niet in staat de splijtstof afkomstig v~ 
de üchtwaterreaktoren op te werken. Op arbei
ders en wetenschapsmensen wordt echter grote 
druk uitgeoefend, immers de opwerkingsfabriek 
is van levensbelang voor de kernindustrie omdat 
tijdens hetopwerkingsproces het kostbare pluto
mum wordt geïsoleerd, om als brandstof te die
nen voor de snelle-ltweekreaktor. 

I nmiddels beeft de Belgische staat de fàbriek 
overgenomen. Daarmee worden de bevolking , 

en de politieke instellingen weer eens voor vol-
dongen feiten geplaatsL · 
Woidt de Kempen de nucleaire vuilnisbak van 

Geen leuk vooRlitzicht voor België en 
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Mol is het volgende OOEL van de belgisch! en nederlandse anti -kernenergie
beweging. Sinds de 50-er jaren is de belgiese Ke!Ig?en het nationale hart van 
de atoanlobby gE!INOrden. In dit vanouds agraries gebied werd de atoanindustrie 
het prestige-objekt voor de nOO.erne industriële maatschappij. Oirlat andere 
werkgelegenheidsprojekten uitbleven, kon de uitbouw tot een at.oarpark zonder 
protesten plaatsvinden. Het atocmtijdperk zorgde juist voor werk, in de vonn 
van l:x>uw- en schoonmaakwerkzaamheden. 
Op 25 oktober '80 zal nu eens niet de nening van de atoanlobby op de voorgrond 
staan. De anti -kemenergiebeweging maakt dan van M::>l het middelpunt van hun 
aktie. Atocmtegenstanders zullen hun bezwaren aan ieder duidelijk maken. 
Gezamanlijk Energie Kan:i.te Zuid-Nederland (GEK ZN) en Verenigde Aktiegroepen 
voor KemStop (VAKS) krijgen het druk in de kcmande maanden ••• 

Na de grote Pinksterdemonstratie 
in 1979 te Doel, is de samenwer
king tussen Belgische en Neder
landse atoomtegenstanders door
gegaan. Vanuit het motto "Ra
dioaktiviteit kent geen grenzen" 
is besloten tot een internationale 
aktiedag op 25 oktober '80 in Mol. 
De aktie in Doel riep op tot een 
'kernenergie-moratorium'. Meer dan 
20.000 mensen demonstreerden voor 
die eis, maar de atoomindustrie 
gaat gewoon verder. Met name in 
Mol en omgeving. Bet parlementair 
debat over de energievoorziening 
in België wordt alsmaar vooruit
geschoven. Bij een vergelijking 
met de nederlandse situatie, lijkt 
de atoomreus aan de andere kant van 
de grens in het geheel niet te stui
ten. 
De aktie op 25 oktober heeft twee 
belangrijke doelen. Op de eerste 
plaats is het belangrijk de plaat
selijke bevolking te informeren 

Voor deze aktie staan de opwerkings
fabriek en de afval-dumpingen centraal. 
In totaal zijn 6 eisen geformuleerd: 

* Geen hvwpen.i.ng opweJLfUng-&6a.bJUek 
EuJtOc.hemic. 

* Geen op.&la.g van ~oa.ktie6 a.6va.i 
-in de Kemp.Uc.he kle-U.a.gen 

* Ombouw van het Studiec.~ voo~ 
KeMeneJtg-ie ;t. b.v. miU.euv~ende
Ujke eneJLg-i.e 

* Behoud van weJLkgdegenhUd -in de 
belg.Uc.he Kempen 

* Een demolvl.a:U...6c.h, miU.euv~endeUjk 
eneJtg-i.ebet.Ud 

* S;top de a.toombewttpen-i.ng 

Deze eisen worden nader uitgewerkt in 

over de gevaren van de atoomindustrie 
en over de voordelen van de alterna
tieven. Bierdoor kan de basis voor 
een breed verzet verder worden ge
legd. Op de tweede plaats is het een 
waarschuwing aan de overheden en in
dustrieën dat het zo niet verder kan 
doorgaan. Ook de nederlandse overheid 
heeft belangen bij het atoompark in 
Mol. Eurochemie beheert sinds jaar en 
dag een gedeelte van het nederlands 
kernafval. Parallellen tussen opslag 
in kleilagen en zoutkoepels zijn 
duidelijk aanwijsbaar. En heropening 
van Eurochemie vormt een direkte be
dreiging voor Brabant en Limburg. 

een manifest, waarmee andere groepen 
worden benaderd ter ondersteuning van ~ 
de aktie. Met een zo breed mogelijk ~ 
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EEN PROGRAMMA VOOR DE KRITIESE MASSA 

Toneelwerkgroep Proloog heeft onder 
deze titel een kort en vrolijk pro
gramma tegen atoomenergie gemaakt. 
Het ·verhaalt over de absurditeit van 
de nukleaire technologie; over de 
rampen met het niet weg te krijgen 
afval; over straling en over de mo
gelijke ontwikkeling van de atoom
staat; over de oorzaken en de achter
liggende belangen ••• en niet te ver
geten over het belang je hiertegen te 
verzetten. 
Op dit moment wordt nog aan het stuk 
geschaafd, maar vanaf september kan het 
in wijken en buurten, op feesten en 
manifestaties gespeeld worden. 
Neem daarover kontakt op met Proloog, a 

Cyclamenstraat 1, ••e 
5644 KH Eindhoven • • • e 
040 - 124045 • • •• ·: ······: .. •I .~.-. tr.:..·.•· 

ie# voor ck-·· • ••• ..... \• ~·· 
BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISKUSSIE 

.. 2.5' 0\ttt>IEl : MOL 

samenwerkingsverband wordt gehoopt op 
een grote opkomst moktober. 
Daarna kan er door de verschillende 
groepen verder worden gewerkt aan de 
eisen. 

De precieze invulling van het dag
programma zal nog nader worden bekend 
gemaakt. Voorlopig is voor een drie
deling gekozen: het eerste deel be
staat uit een informatiemarkt , 
waarin al de zes eisen uitgewerkt wor
den. Dit gebeurt op verschillende 
punten in Mol. Een groot podium zorgt 
voor wen muzikale omlijsting en voor 
de aankondigingen enmededelingen. 
In de middag zal een demonstratie 
plaats vinden, met uitzicht op de 
kerninstallaties. De dag wordt be
sloten met een benefiet-programma, 
waaraan drie pop-groepen zullen mee
werken. Het programma moet op deze 
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Benodigdheden: 

-stevig papier, 20x20 cm 
-schaar 
-2 nietjes 
-2 elastiekjes 
-1 hoofd 

p.s. de neus bewerken als kernwapen. 

manier ook voor de plaatselijke be
volking de gelegenheid bieden tot deel-

Voor meer informatie kunt u terecht 

bij Alcr'IESEKRETARIAAT MOL ~ ~ 
BERGSTRAAT 10, EINDHOVEN . 
040 - 443063 • 



Vanaf dinsdag 10 juni t/m zondag 16 juni 
werd er in het Turfschip in Breda een 
beurs gehouden over energiebesparing.Zelfs 
wij,het Energie Kommitee Breda en de Werk
groep Kalkar uit Tilburg waren er samen 
met andere kernenergie-tegenstanders,wind
molenbouwers en milieu-aktivisten voor uit 
genodigd. 
Wij s.tonden bij elkaar in een apart zaal
tje,bedrijven,PNEM en andere grote instel
lingen vlak voor de ingang en in de "grote 
zaal ,zo heette het geval tenminste,ook 
hadden zij nog een "Oranje zaal". 
Met behulp van grote lampen en speciaal 
daarvoor aangelegde gasleidingen werden 
daar zonnekollektoren/cellen,besparende 
geysers en boilers gedemonstreerd.Binnen 
was het onder al deze de zon vervangende 
bloedheet,buiten scheen ie gewoon.Zonne
kollektoren die je privézwembad kunnen 
verwarmen werden aangeprezen,het zwembad 
zelf bijgeleverd. 
De ontwikkeling van besparende technieken 
en technieken om zonne- en windenergie 
aan te wenden ~ijn natuurlijk bittere 
noodzaak.Of ze in het beheer van partiku
liere ondernemingen ontwikkeld moeten 

die deze technieken als een wille
keurig ding beschouwen om winst op te ma
ken is natuurlijk de vraag. 

s ooit de spijtingstechniek werd ont-
d en uiteindelijk geëxploiteerd door 

slechts enkele grote ondernemingen zo wordt 
het "alternatief",zonne- en windenergie, 

dezelfden verzwolgen en tot winstob
ekt·gemaakt. 

jna alle groepen in het •aparte" zaaltje 
hier anders over.Groepen als"Ener

Anders" en "Aktie Strohalm" en wij na
lijk.Voor ons is de energieproblematiek 

met de manier waarop onze maat- ·· 
·--····~~.~-j georganiseerd is.Ongebreidelde 

groei,het ontbreken van invloed 
kwaliteit en verscheidenheid van gepro-

goederen en verspilling in de vorm van 
luxe goederen en oorlogsmaterieel zijn 
kenmerkend voor onze maatschappij maar 
strijdig met een goed energiebeleid. 
Een energiebeleid dat: 
-oog heeft voor de beperkte aanwezigheid 
van fossiele brandstoffen 
-waarin alternat~eve bronnen de aandacht 
krijgen 
-dat kleinschalig is 

-waarin gevaarlijke technieken worden af
gewezen(kernsplitsing en fusie) 
-dat demokratie gekontroleerd kan worden. 
Dit alles zal de producenten van zonne
kollektoren,het nieuwste model geyser dat 
bovendien besparend is,worst wezen.Voor 
hetzelfde geld maken ze ieder willekeurig 
ander ding. 
Triest feit blijft natuurlijk wel dat al
lleen zij over de middelen beschikken om 
deze technieken te ontwikkelen.Dit lieten 
ze duidelijk merken.Je werd overstelpt 
met informatie op glanzend papier kompleet 
met mooie foto's.Voor de echt geinteres
seerde(potentiele klant)was er zelfs een 
borrel en een stuk kaas.Wij waren natuur
lijk niet als klant te herkennen en kregen 
dus niks van al dat lekkers. 
Eén groep moet nog vermeld worden,de 
"Stichting Energie-informatie".Zij waren 
naar eigen zeggen objektief en zouden men
sen zelf de gelegenheid bieden te kiezen 
tussen kernenergie en andere energiebron
nen.Een van die mensen vertelde dat in 
Zwitserland kerncentrales gebouwd zouden 
gaan worden omdat die minder vervuilend 
zijn dan conventionele centrales.Daar waar 
bergen zijn zullen ook wel grotten zijn, 
afval is dus ook geen enkel probleem. 
Vreemd was dat zij in het "aparte zaaltje" 
stonden. 

Centrum Voor Energiebesparing, 
Wijnhaven 13, 
3011 WH Rotterdam. 010-149994 
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Algemeen wordt aangenomen dat de 
kolen weer terug komen in onze ener
gievoorziening. Met deze 'algemene 
beweringen' wordt het idee gewekt 
dat steenkolen sinds 1970 volledig 
van het toneel verdwenen zouden zijn. 
Niets is minder waar, als we bij
voorbeeld kijken naar het aandeel 
van steenkool in de elektriciteits
produktie: 

1965 45% De kolen zijn sedert 
1970 15% 1966 flink 'teruggezet' 
1975 4% als gevolg van de win-
1980 10% ning van nederlands 

aardgas èn de toekomstbeloften van 
kernenergie: twee energiebronnen die 
goedkoper en schoner zouden zijn •••. 

1 Daarnaast speelt de enorme vlucht van 
I de aardolie een grote rol; een rol die 

tegelijkertijd labiel is gezien de prijs
ontwikkeling en de politieke faktoren •• 
Na de eer!?te "oliekrisis" (1973) zien 
we in Nederland een aarzelend herstel 
van het steenkooltijdperk: de centrales 
gaan over op goedkope kolen, Brabant 
heeft de laagste stroomtarieven omdat 
de PNEM zoveel kolen is gaan stoken. 

Steenkool in nieuw jasje. De toenemende 
belangstelling voor steenkool is - met 
de huidige prijsvoordelen - ook te ver
klaren vanuit de toekomstige stroomvoor
ziening. Aardgas is na 1985 'verboden', 
olie is onzeker, en de rol van kernener
gie is onduidelijk in ons land. Het he
te hangijzer in de nederlandse samen
leving (met 54% tegenstand volgens een 
NOS-enquete) wordt onderwerp van een 
(brede) maatschappelijke diskussie. In 
de Opzetnota voor deze diskussie onder
kennen we een duidelijke rode draad die 
alle alternatieve energievormen van de 
tafel veegt en uitmondt in de absolute 
keuze tussen kolen en uranium, of een 
kombinatie van beide. De drie nota's 
van de regering (Algemene Energienota, 

Kolennota en Brandstofinzet voor elek
triciteitscentrales) bevestigen deze 
gewongen keuze voor meer kolencentrales 

1 en/of meer kerncentrales. "We verbrui
ken steeds meer energie •• " is de simpele 
verklaring, waarbij men geen enkele daad 
stelt om het energieverbruik in te dam
men. "We moeten wel kolen gaan stoken" 
luidt de ondertoon van de Kolennota, "en 
daar zitten een paar vervelende kanten 
aan". Zeer ruw- en vaak zeer onduidelijk 
worden een aantal problemen behandeld, 
waarbij steevast wordt opgemerkt dat na
dere studie en technologie tot oplossing 
zullen leiden. 
Van de zijde van de Stichting Natuur en 
Milieu is zeer nadrukkelijk gereageerd 
op de Kolennota: "wij zijn niet zozeer 
tegen het gebruik van kolen, maar wel 
tegen de ongenuanceerde manier waarop de 
regering die beslissing er door wil 
drukken". Het gevaar is reeel dat kolen 
en uranium tegen elkaar worden uitge
speeld •• "Als de (meerderheid van de) be
volking geen kernenergie wil, krijgen 
ze steenkool", zo luidt ongeveer de re
denering van de Minister van Ekonomische 
Zaken. Grootschalige steenkool, met 
grootschalige problemen. De Kolennota 
rept nauwelijks over het zogeheten 
"broeikas-effekt". Uiterst mager zijn 
de alinea's over zwaveldioxide, stik
stofdioxide, kwik, zware metalen en 
radioaktieve elementen in de vliegas. 
En het enorme "asprobleem" wordt door
geschoven naar nieuwe studies en bui
tenlandse ontwikkelingen. 
Er zit nog een adder tussen de kolen: 
de grootschaligheid versterkt de huidige 
trend bij de elektriciteitsmaatschap- ~ 

pijen tot het bouwen van steeds grotere~ 
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Alom akties tegen kernaktiviteiten 
tijdens het (onderhand traditionele) 
pinksterweekend. 
Onder het motto: "Tilburgs vredesfes
tival 24 mei 80, stop de kernbewape
ning, ontspanning nu!" werd in de 
stadsschouwburg een groots opgezette 
vredesmanifestatie gehouden, waarbij 
de noodzaak tot ontspanning en het tot 
~itdrukking brengen van de vredeswil 
van de mensen centraal stond. 
In verscheidene zalen van het gebouw 
vond een non-stop programma p~aats van 
personen en groepen in de vorm van 
onder meer muziek, zang, film en dis
kussie . Evenals kunstenaars, boden 
talrijke groeperingen bun informatie 
aan in de welbekende kraampjes. 
Tevens werd er ~andacht besteed aan de 
link tussen kernbewapening en kerne
nergie . Als sprekers hiervoor traden 
Leen Wecke en Odilia Boele op. De eer
ste, een polemoloog, hield een vurig 
betoog, waarin hij hamerde op de ui
'terst gevaarlijke én onvermijdelijke 
relatie tussen de siamese tweeling 
kernwapens en kernenergie . De uitbrei-

~ A!II8S "TUS5eiJ .DE KDt.e~ 
eenheden (meer dan 1000 MegaWatt) om 
de konkurrentie met grootschalige kern
centrales te kunnen bijbenen. Daaruit 
volgt dat 'kleinschalige kolenstook' 
helemaal niet tot de mogelijkheden wordt 
gerekend ••• 
En nog een adder tussen de kolén, in de 
vorm van de macht van oliemaatschappijen 
die ineens als gieren op de steenkool 
storten. Shell en Essa hebben gigantiese 

kernenergieprogramma leidt 
tot een vermeerdering en 

verspreiding van atoomwapens en vormt 
zo een rechtstreekse bedreiging voor 
de mensen. Odilia Boele ging overtui
gend in op de relatie kemaenergie en 
achtereenvolgens kap i ta.lisme, vrouwen 
en de derde wereld. 
Aan de vredesmensen werden zg jodium
tabletten uitgedeeld door "doktoren", 
kompleet met stralingstekens . Op deze 
manier werd met behulp van tekst en 
uitleg duidelijk gemaakt, , wat voor 
nepmedicijnen eigenlijk d~elijke 
tabletten voorstellen. 
Ditzelfde stralingsteken, dc;lt toch wel 
vrij onbekend is, werd ook nog gebruikt 
bij het schminken en de kinderen kon
den er een masker mee maken (zie illu
stratie) . 
Al met al was deze unieke qebeurtenis, 
bezocht door een paar duizend mensen 
geslaagd in haar opzet : Mensen met de 
wil tot-ontspanning en vrede bijeen
brengen door middel van informatie en 
ontspanning om zodeegde massaal deze 
wil tot uiting te brengen. Een échte 
vuist maken tegen de kernwapenwedloop 
én tegen de mensen die hiertoe beslui
ten is een tweede stap. Maar zonder 
een massale mobilisatie is dit uiter-
aaz:d niet mogelijk. e 
plannen onthuld voor de vergassing van 
steenkool, waarna het ontstane (kolen)
gas gestookt kan worden in centrales. 
De olie-boeren (of beter: energieboeren) 
beheren steenkoolmijnen in Indonesia en 
andere landen, en het transport naar Eu
ropa is reeds door hen geregeld. Als zij 
nu ook een vinger in de nederlandse kolen· 
pap krijgen, wordt de OPEC-macht inge
ruild voor de macht vanShellen Esse ••• 

Samenvattend mogen we stellen dat een 
grote.r kolenverbruik (volge.ns de Kolen
~ota zullen we in 2000 30 á 50 miljoen 
ton per jaar verstoken) géén oplossing 
biedt in de richting van een verantwoord, 
milieuvriendelijk en demokratles énergie
beleid. 
Grotere- milieuproblemen, meer macht voor 
de oliemaatschappijen en nog grootscha
lige.r, gecentraliseerder elektrio i te i ta
opwekking zijn de hoofdpunten van een 
door de regering voorgesteld beleid. 
Tegelijk zijn dat de levensgrote adders 
tus·sen de kolen. 
Intussen wachten we nog steeds op de 
nota "Zonneenergie" ••• of laten we er 
geen nata's aan vuil maken en er meteen 
werk van maken. e 

ENERGE KRANT 2& 



Ke4nenekBie voo~ beg~nn~ 
Stephen Croall en Kaianders Sempler. 

1 uitg: Van Gennep/Kritak, 1980 f14,50 

Eindelijk een nederlandse versie van 
dit aardige boek (134 pagina's). De 
ideale kombinatie tussen 'Asterix en 
de kerncentrale' en leerzame hand
boeken. Met leestips en adreslijst 
aktiegroepen in Nederland en Belgie. 
Spitse tekèningen, fotocollages en 
verbindende teksten leggen het ver
schijnsel atoomenergie (van bom tot 
zoutkoepel) uit, met de gevolgen van 
straling, politiestaat en macht. 
De alternatieve energiebronnen zijn 
niet vergeten in dit boek dat goed 
te gebruiken is ih onderwijs- en 
vormingsituaties. Bovendien kan het 
als kleurboek dienen voor de aller
jongsten ••• die later de teksten kun
nen lezen en begrijpen. 

************************************ 

AARVWARMTE IN NEVERLAND 
Stichting Energie Anders, Stationsweg 
91, 3151 HR Hoek van Holland, 1980, f 5,-

Met duidelijke tekeningen, grafieken. en 
foto's wordt het. begrip 'aardwarmte' 
blootgelegd. Wat in het buitenland reeds 
lang in de praktijk gebeurt, wordt nu 
voor Nederland interessant. Speciale aan
dacht voor Brabant (Den Bosch, Eindhoven 
en Tilburg} waar ongekende mogelijkheden 
aanwezig z~Jn om aardwarmte toe te passen 
in kombinatie met stadsverwarming. 

VERSLAG E-VAG OVER PLAATSELIJKE ENERGIE
BESPARINGSMOGELIJKHEVEN. 
Centrum Voor Energiebesparing, Wijn
haven 13, 3011 WH Rotterdam, 1980 f5,-

0nder het motto 'niet praten maar doen' 
worden gemeentelijke overheden aange
spoord werk te maken van energiebesparing. 
Dit verslag omvat eee integrale weergave 
van vier lezingen: Total Energy in Schip
luiden (waar de gemeente door de geves
tigde strukturen heenbrak en een klein-I schalige warmte/krachtkoppeling installa-

1tie opzette), Energiebesparing in wo-

lningen (Capelle aan de Ijsselisoleert 
alles wat in gemeente-handen is en past 

I 
'stadsverwarming toe}, Energiebeheer in 

1Rotterdam (met totaal-energieprogramma 

I
voor nieuwbouw en bestaande bouw in de 
Maasstad), Gemeentelijk Energiebespa

lringsbeleid in Enschede (geen beleids
inota's maken, gewoon beginnen} en Ener
lgiebesparing en milieubehouders (we moeten 

lhet mes zetten in de Hoogcatharijne-eko
nomie). 

!Het verslag wordt afgerond met de korte 
!weergave van 5 gespreksgroepen (stads
lverwarming, isolatie, enz) en 4 ekskur-

l

sies. 

*************************************** 

I , ZWARTBOEK KERNCENTRALE BORSSELE 
Energiekomite Zeeland , Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 1980, f 5,-

Kerncentrale Borssele èn de gefor
ceerde industrialisatie van Zeeland 
(Sloegebied) zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Fouten uit het 
verleden worden, aldus EKZ, nog 
steeds niet ingezien of herzien. 
Het zwa~tboek handelt over het ge
sjoemel met de kerncentrale, waar
bij het geheime opwerkingskontrakt 
met La Hague de spreekwoordelijke 
druppel vormt. De risiko's (kom
paktopslag) en de kosten (zowel 
van de opwerking als van de lage 
afqelsoten tarieven met aluminium
fabriek Pechiney} rechtvaardigen 
een onmiddellijke sluiting. 
Het EKZ pleit voor een provinciaal 
energiebeleid (uiteraard zonder atoom
energie}, waarin besparingen èn demo
kratiese kontrole zware voorwaarden zijn 
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EneJLg.iepJr.Oeven 
Organisatie voor Duurzame Energie, 
Postbus 801, 1000 AV Amsterdam,t2,-

Deze 'handleiding voor leraren in 
het voortgezet onderwijs' bevat 7 
werkstukken die het verschijnsel 
energie in theorie en praktijk 
dichterbij brengen. Opvallendste 
proeven zijn de bouwtekeningen 
voor zonnemolen, zonnecollector, 
windwagen en pijpwiek-molen. 

********************************* 
HET JAAR VAN HARRISBURG 
Men1>rujk 6alen bepalend 
Eindredactie: Casper Schuuring, 
uitg. Meulenhoff, 1980 f 15,-

Weergave van artikelen uit het 
tijdschrift Beta, vanaf 28 maart 
1979 (het geval Harrisburg). 
Niet alleen de verantwoordeiijke 
mensen in Harrisburg, maar juist 
en vooral de nederlandse (kern)
energieverantwoordelijken wordt 
een spiegel voorgehouden waarin 
ze hun eigen handelwijze terugvindm. 
Harrisburg is feitelijk 'slechts' 
een kapstok waaraan proefboringen, 
brede (?) maatschappelijke dis
kussie, energieintensieve indus
trie, GQrleben, proliferatie, enz. 
worden opgehangen door een aantal 
vooraanstaande deskundigen. We 
laten een van hen, pzoL Fast, 
aan het woord: "We spreken de 
laatste tijd veel over de noodzaak 
van een goede defensi- in Neder
land. Deze moet uiteraard primair 
gericht zijn op de grootste geva
ren die ons land bedreigen. Welnu, 
het allergroottste gevaar dat 
ons bedreigt is kernenergie. De 
beste defensie van Nederland is 
daarom het bestrijden van kern
energie met alle kracht die in 
ons is. Strijd tegen kernenergie 
is een heel wat betere defensie 
dan de aanschaf van Leopard-tanks 
voor miljarden guldens". (blz. 78) 

********************************* 

VOVEWAARV GAAT VlCHT 
Samenwerkende gelderse stroom
groepen en energiekomitees, p/a 
St. Anthoniusplein 14, Nijmegen. 
1980, f 2,-

"Achtergrondboekje bij het voorstel 
over te gaan tot een openbaar aan
gekondigde en openbaar georgani
seerde TERREINBEZETTING bij de DQ
DEWAARDcentrale in okt. '80, als 
die niet voor sept. '80 gesloten 
is" luidt de ondertitel van deze 
strijdvaardige brochure met veel 
diskussiestof over bmd, atoom-
lobby, technokratie. Ook de anti
kernenergiebeweging komt onder 
het mes: de huidige aktiemodellen 
(demonstratie, parlement, petitie, 
vast~etenen aan hekken) zijn uit
gewerkt, aldus de samenstellers, 
en als er niet snel iets nieuws 
gebeurt wordt de beweging ingekap
seld. De oplossing voor deze dreiging 
is de nieuwe vorm van aktievoeren, 
welke zijn beslag moet krijgen in de 
openbaar aangekondigde en openbaar 
georganiseerde terreinbezetting van 
Dodewaard. 

*************** 
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••• 
ZEELAND: Energie Komite Zeeland, Dam 47, Middelburg 01180- 25347 

LIMBURG: Limburgs Energie Komite , Kapittelstraat 6 , Sittard 04490-15385 
Milieucentrum Maastricht, Mariastraat 6, Maastricht 043- 50130 
Wim Haarman, Navolaan 6, Heerlen, 045-219173 
NIVON Roermond, Ringoven 12, Roermond , 04750- 29970 
SSK Venlo , Bert Stoot, v. Breestraat 16, Vehlo 
Werkgroep Stop Atoomplannen Weert e.o. , Wout Scheper, 

Bassin 10, Weert 04950-33234 · 
SSK Roermond, Postbus 369, Roermond, 04750-18915 

BRABAN'l': Brabantse ltilieufederatie, Spoorlaan 414 , Tilburg 013-351535 
Stroomgroep- Oss, Angoralaan 16, Oss 

BELGIE: 

Stroomqroep Den Bosch, v.d. Hoopstraat 33, Den Bosch 073-134893 
Stroomgroep Zundert, Burg. Manderslaan 2, Zundert, 01696-4484 
Stroomgroep Eindhoven, Havenst.raat 7, Eindhoven 040-512603 
Energie Komite Breda, Veemarktstraat 40 , Breda 076-145491 
Energie Komite Roosendaal, Odiliadonk 34, Roosendaal 01650- 41216 
Energie Komite Bergen op Zoom, Kapittelst raat 10, Bergen op Zoom 
Werkgroep Kalkar Tilburg, Lange Nieuwstraat 200, Tilburg 013-432269 
Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen , De Kransse.n 37, \'laalre 

04904-4609 
PPR Brabant, Peter Beyer, Cobbenhagenlaan 558, Tilburg 
PSP Brabant, Lou Niesten, Nieuwlandstraat 39, Tilburg 013-435039 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS), Consciencestraat 46, 
2000 Antwerpen, 09/3231393868 

LANDELIJK: Landelijk Energie Komite, Tweede Weteringsplantsoen 9 , Amsterdam 
020-221366 

Vereniging Milieudefensie, Tweede Weteringsplantsoen 9 , Amsterdam 
LSSK, Oude Gracht 42 , Utrecht 030-314314 
Akti e Strohalm, Oude Gracht 42, Utrecht 030-314314 

INTERNATIONAAL: WISE (World Information Service on Energy), Tweede 
Wéteringsplantsoen 9, Amsterdam 020-221366 

-----------
Wij Ja.mnen uiteraard 
iedereen qilellen an 
de artikelen en arxlere 
wetenswaanligheden van 
de ZEK-krant voor te 
l ezen ••.• maar dat kost 
u en a1S veel te veel 
tijd. 
Daal::an zetten we alles q> 
kringlooppapier, al 
vijf jaar lang, voor 
vijf gulden per jaar! 
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