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VIER MEETNETTEN VOOR KERNRAMPEN

Nederland zal in 1990 de beschikking
hebben over vier meetnetten voor onge
lukken waarbij radioaktieve stoffen vrij
komen. Dat schrij ft de Coordinatie Com
missie voor de metingen van Radioaktivi
teit en Xenobiotische stoffen (CCRX) in
een nota "Rapportage Aanvullend Meetpro
gramma Tsjernobyl, die op 20 juni 1988
verschenen is.
Op 27 oktober 1986 heeft het ministerie
van VROM aan het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM)
de opdracht gegeven om metingen te doen
naar de gevolgen van Tsjernobyl voor
Nederland. Twintig instanties hebben aan
het onderzoek deelgenomen, waaronder het
ECN, het Rijks Kwaliteits Instituut voor
Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT),
Rijksinsituut voor Visserijonderzoek,
TNO en de Ver. van Explotanten van
Waterleidingbedrijven in Nederland.
Alle metingen zijn doorgegeven aan het
RIVM en vervolgens aan de CCRX.
In de bovenste vijf centimeter van de
bodem van Nederland is door Tsjernobyl
1400 Becquerel per vierkante meter aan
Cesium-137 neergekomen. In totaal der
halve 48.000 miljard Becquerel. Het
restant aan Cesium-l37 in Nederlandse
bodem ten gevolge van de bovengrondse
kernproeven bedroeg in 1986 300 Bq/m.
Naast bovengenoemde aanvoer via lucht is
er ook Cesium-137 via de Rijn en Maas
binnengekomen: 13.000 miljard Bq. Via de
lucht werd water besmet met gemiddeld
1900 Bq/m. De hoogste Cesium-137 waarden
werden gemeten in de bodem van het
Ketelmeer (26000 Bq/m) en het Hollands
Diep (11000 tot 18000 Bq/m). Uit de
CCRX-nota blijkt dat er in mei vanuit
Tsjernobyl 80.000 miljard Bq is aange
voerd waarvan 55.000 miljard Bq is af
gezet op de bodem of in het water,
terwijl 25.000 Bq Cesium-137 is af-
gevoerd naar de Noordzee en de Wadden
zee. De CCRX meldt in het rapport dat er
bij Nederlandse natuurprodukten uit
schieters waren als paddestoelen (max.
5600 Bq Cesium137 per kilo) in de herfst
van '86. Het gehalte aan Cesium137 in
melk was in juni '86, 7 Bq per/L.

en daalde vervolgens tot 1 Bq per/L.
In de winter 1986/1987 kregen de koeien
hooi en kuilvoer te eten dat in mei '86
besmet was geraakt. Daardoor steeg het
gehalte aan Cesium137 tot 4 Bq per/L in
april '87. In 1985 (dus voor Tsjernobyl)
was de belasting door Cesium137 in de
melk 0,1 Bq per/L. In rundvlees war er
gemiddeld minder dan 50 Bq per kilo,
maar in kalfsvlees meer, door het bij
voeren van besmet melkpoeder. In granen,
groenten en fruit werd over het algemeen
minder dan 50 Bq per kilo gemeten, maar
in buitenlandse groenten en fruit kwamen
waarden voor tot 1400 resp. 600 Bq per
kilo. de CCRX vermeldt dat de waarden
van Nederlandse produkten derhalve
gemiddeld ver onder de norm van de EEG
waren. Milieuorganisaties vinden echter
dat de EEGnormen veel te soepel zijn en
hebben als max. toelaatbaar voorgesteld:
40 Bq per liter in melk en 60 Bq per
kilo in vlees, groenten en fruit. Als de
normen van de milieuorganisaties waren
opgevolgd, waren er derhalve veel meer
produkten afgekeurd dan nu het geval is.
Toepassing van de normen van de
milieuorg. zou in het buitenland tot
veel grotere schade hebben geleid. In
Nederland is volgens de CCRX 1800 Bq/m
Cesium137 neergekomen. In Bulgarije,
Joegoslavie, polen en Roemenie is 20.000
tot 30.000 Bq/m gemeten en in Europees
Rusland, Finland, Zweden, Noorwegen,
Hongarije, Oostenrijk, WestDuitsland,
oostDuitsland, Italie en Zwitserland
5000 tot 10.000 Bq/m. De CCRX stelt dat
er buiten OostEuropa plaatselijk nog
problemen zijn met een aantal voedings
produkten zoals graan (Griekenland),
rendiervlees NoordSkandinavie), lamsen
schapenvlees (Ierland en delen
Engeland), wild, vis (Skandinavie en
Italie), paddestoelen (Oostenrijk),
hazelnoten en thee (Turkije).
Bij toepassing van de normen van de
milieuorganisaties zouden de problemen
met onaanvaardbaar hoog besmet voedsel
veel erger zijn. We kunnen ons zelfs de
vraag stellen of er voedingsprodukten
zijn die niet ontoelaatbaar besmet zijn
in de landen waar de meeste radio
aktiviteit is neergekomen, uitgaande van



de normen van de milieuorganisaties.

Meetnetten

Hoe kon gemeten worden wat er neerkwam
door Tsjernobyl? In de jaren '60 is het
Landelijk Meetnet voor Radioaktiviteit
in Voedselonstaan, dat door het RIKILT
beheerd wordt. Dit meetnet is opgezet
vanwege de radioaktieve neerslag van de
bovengrondse kernproeven. Dit meetnet
bestaat nu uit 130 monitoren bij zuivel
fabrieken, vleeskeuringsdiensten en
andere instellingen. Met dit meetnet wil
men vooral voor handelsdoeleinden pro
dukten op radioaktieve besmetting kon
troleren. Door het RIVM iseen nationaal
radioakti viteitsmeetnet in ontwikkeling,
dat uit 75 meetpunten zal bestaan. Hier
mee moet een onverwachte verhoging van
radioakti viteit snel onderkent kunnen
worden. Het meetnet zal in 1990 opera
tioneel zijn. Een derde meetnet wordt
gevormd door de meetstations van de
Rijks keuringsdienst van Waren. Het doel
is om na te gaan of de door de overheid
gestelde normen niet worden overschre
den. Tenslotte is er een meetnet van de
Waarschuwings en Verkenningsdienst van
het min. van Binnenlandse Zaken, dat uit
300 meetpunten bestaat. Dit meetnet
wordt geautomatiseerd en zal in 1990 in
bedrijf zijn. De CCRX merkt op dat er
overleg plaats vindt over de afstemming
van de verschillende meetnetten. Hoeveel
de installatie en het bebher van die
meetnetten kost, wordt niet gezegd. In
de nota wordt ook niet aangegeven of en
hoe de kosten toegerekend zullen worden
aan de kernenergieproducenten.

TER HERINNERING

Een hoeveelheid radioaktiviteit wordt
uitgedrukt in een eenheid becquerel.
Een stralingsbron heeft een sterkte van
1 becquerel als er per seconde 1 atoom
vervalt.

Voorbeeld:
Nederlandse melk bevat "normaal"
gesproken O,S becquerel per liter, dwz
dat er in een liter melk per twee
seconden, een atoom vervalt.
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BINNENLAND

Alarmcentrum
voor rampen.
kerncentrales

DEN HAAG (GPD) - Voor de
bestrijding van rampen met kern
centrales zal een nationaal alarm
centrum in Den Haag worden op
gericht. In het ministerie van bin
nenlandse zaken komt een per
manent bemande alarmpost, die
onder andere de beschikking zal
hebben over een grote schuilkel
der. Tientallen ambtenaren krij
gen semafoons en autotelefoons
om het alarmcentrum zo snel mo
gelijk te kunnen bereiken. Dit
staat in een rapport van de Pro
ject~roep Kernongevallen Be
striJCling, dat over twee maanden
wordt gepubliceerd.

Tot nu toe is de burgemeester
van de plaats waarbet ongeluk
gebeurt de eerstverantwoorClelij
ke, De burgemeester waarschuwt
de commissaris van de koningin,
die op zijn beurt indien nodig Den
Haag inschakelt. In de toekomst
zal net beleid bij een ongeval met
een kerncentrale direct vanuit
Den Haag worden bepaald.



BERICHT VAN NlCüLAAS

In juli j.l. verscheen er een OPEN BRIEF aan regering en parlement
van Nicolaas Hartman. Een gedeelte ervan drukken we hierbij af:

5de Open Brief aan Regering en Parlement

HET ENERGIEPROBLEEM
============;;:==========

Valthermond, 21 juli 1988

Bestuurders van Nederland, leden van het parlement en allen die mede het beleid
bepalen, gegroet!

De energiebehoefte is voor een technologische cultuur het grote zorgenkind. Een techno
logische cultuur valt of staat met het energie-vraagstuk. Hoe verzekeren we ons van
voldoende energie, is het probleem waarmee we in steeds heviger mate worden gecon
fronteerd. Droogt de energiestroom op, dan zakt de hele cultuur als een pudding in
elkaar, zal er onvoorstelbare chaos heersen en sterven de mensen als ratten in de val
die ze zelf hebben gecreëardl
In deze 5de Open Brief geef ik u mijn visie op het energieprobleem. Ik ga daarbij niet
uit van sprookjes of veronderstellingen en nog minder van economische en politieke
belangen. Ik bezie het probleem vanuit de enig juiste gezichtshoek: de gevolgen voor
het milieu en de gevolgen voor de mens. Als u bereid bent mij in dat realisme te volgen,
dan zult u uitkomen waar ik ben uitgekomen, namelijk bij de vaststelling dat het energie
probleem niet is op te lossen, tenzij de vraag naar energie drastisch omlaag gaat. Dan
zult u, net als ik, aan de alarmbel trekken en rigoureuze veranderingen bepleiten.

DE ENERGIEHONGER

Het welvarende deel van de wereld heeft een cultuur opgebouwd, die alleen met behulp
van enorme hoeveelheden energie overeind kan worden gehouden. Deze energie wordt
grotendeels besteed aan volstrekt nutteloze, waardeloze, levensgevaarlijke zaken.
Bovendien is men constant bezig met het introduceren van nbg meer techniek, zodat de
energiebehoefte nog verder zal toenemen. Op het ogenblik zijn bijvoorbeeld de water
bedden in opmars. Honderden liters water die op temperatuur moeten worden gehouden.
Het elektriciteitsbedrijf rekent de consument graag voor, dat dit maar een luttel bedrag
aan energie kost••• , maar het moet wel weer geleverd wordent Deuren en ramen die
elektrisch open en dicht gaan, monitors en andere inbraakbeveiligingsapparatuur,
spuitende (ontijnen, tuin- en gevelverlichting, huishoudrobots, van alles zit er aan te
komen, rages. modes, grillen. De energiebedrijven zullen weer graag voorrekenen,
dat het maar een centenkwestie is, doch over miljoenen huishoudens gerekend, betekent
het een nieuwe centrale er bij!
In grote delen van de wereld ligt men ver bij de westerse welvaart ten achter, maar
ook daar staat de technologische ontwikkeling niet stil. In principe voltrekt er zich
hetzelfde proces. In deze continenten is de vraag naar energie dan ook snel groeiende.
Bovendien breidt de bevolking er zich nog steeds flink uit. De wereldenergievraag zal
dus nog verder stijgen!
Dames en heren, ik vraag u mij eens te vertellen waar al deze energie vandaan moet
komen! leder stukje oerwoud zal worden omgeploegd op zoek naar olie, gas, kolen en
uranium. Een volk dat gernfecteerd wordt met het virus van de technologische bescha
ving (alias de westerse beschaving), verliest zijn respect voor de natuur, verliest zijn
religie, verliest zijn moraal, is bereid alles te offeren en kapot te maken omwille van
de technologische vooruitgang. Neushoorns, tijgers, olifanten, beren en tal van andere
grote en kleine dieren staan op het punt uit te sterven. Hetzelfde geldt voor diverse
plantaardige levensvormen. Bomen dreigen zelfs helemaal het loodje te leggen. Het
oerwoud wordt gesloopt met een snelheid van 10 miljoen hectare per jaar, terwijl in de
reeds beschaafde landen de bossen sterven door de verzuring. Willen we de aarde her
scheppen in een soort maanlandschap? Denken we toekomst te hebben op een kale
planeet?
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Stel, dat de mens er in slaagt het energieprobleem op te lossen en de huidige bronnen
te vervangen door alternatieve, dan is dat ook zuiver materialistisch gezien geen oplos
sing. Het zal het bestaan van de technologische cultuur nauwelijks rekken. Want behalve
het energieprobleem is er het grondstoffenprobleem. Een technologIsche cultuur zuipt
niet alleen energie, zij verslindt ook bergen grondstoffen. Ook aan deze voorraden
komt een einde, dat is zeker. Sommige ertsen zullen al binnen 100 jaar op zijn ende
kunststoffen worden uit fossiele brandstoffen vervaardigd. Dus hoe je het 001< wendt of
keert, er is geen houden aan. Een technologische cultuur is maar een kort bestaan
beschoren. (Goddank!)
Er zijn dus twee mogelijkheden: bf we gaan met open ogen onze ondergang tegemoet, bf
we gaan uit allernacht proberen in het goede spoor te komen.

VASTRECHT EN GROOtVERBRUlKERSKORTING

Omdat we ergens zullen moeten beginnen, pak ik als voorbeeld twee bekende regelingen
bij de kop, die de voorstanders van bezuiniging al heel lang een doorn in het oog zijn.
liet systeem van een baaisheffing ongeacht de hoogte van het verbruik, het z. g , vastrecht,
is een cardinale fout die niet leidt tot bezuiniging, maar tot het tegendeel daarvan: ver
kwisting. Gas, elektriciteit, water, telefoon, overal werkt het vastrechttarief het
verbruik in de hand en is een onrechtvaardige maatregel tegenover mensen die bezuini
ging betrachten. Zij betalen verhoudingsgewijs de hoogste prijs per afgenomen eenheid
en dat is een grove onbillijkheid. Een straf voor hun zuinigheid... ?
Voor de vaste autoheffingen geldt hetzelfde. Het hoge bedrag aan vaste lasten maakt, dat
men de auto juist NIET laat staan. Men redeneert begrijpelijkerwijs als volgt: "Ik heb al
zóveel betaald, nou zal ik 'm gebruiken ook! " Het is zeer goed mogelijk en heeft alleen
maar voordelen, om zowel de wegenbelasting als de W.A. -verzekering in de brandstof
prijs op te nemen. Men remt hiermee het autorijden af, het onverzekerd en zwart rijden
is van de baan, een kostbare controle spaart men uit en de consument betaalt overeen
komstig zijn gebruik. Het innen van de verzekeringspremies en wegenbelasting via de
benzinepompen betekent een duidelijke vereenvoudiging en is veel gemakkelijker te
controleren, omdat het aantal benzinepompen slechts een fraktie bedraagt van het aantal
automobilisten.
Zelfs de vaste basisstrip bij het streek- en stadsvervoer is een vorm van vastrecht en
moeten we kwijt. Door een verschil te creëren tussen het aantal zönes en het aantal
strippen, maakt men het systeem nodeloos ingewikkeld en schept de basis voor misver
standen. Een simpele prijsverhoging per strippenkaart kan de basisstrip doen vervallen.

Een andere cardinale fout is het geven van korting aan grootverbruikers. Men moedigt
het gebruik hierdoor aan, neemt de natuurlijke rem die de prijs is weg en geeft de samen
leving een onjuist (veel te gunstig!) beeld van de kostbaarheid van industrieproducten en
kasgroenten. Als de juiste energieprijs in rekening wordt gebracht, zullen de producten
aanzienlijk duurder uitvallen, dus minder worden gekocht, derhalve minder worden
geproduceerd en dus tot daadwerkelijke bezuiniging leiden!
Alle kubieke meters gas één prijs. Alle liters stookolie één prijs. Alle hectoliters kolen
één prijs. Ongeacht of de afnemer een particulier is of een fabriek, kantoor, ziekenhuis
of glastuinbouwbedrijf . Geen vastrecht-bedragen. Geen wegenbelasting en W. A. -verzeke
ring. Alles in de brandstofprijs verdisconteerd. Zo voert men een rechtvaardig en
milieubewust beleid!

DE EEUWIGE KRINGLOOP

Regeren is vooruitzien. Regeren is verantwoordelijkheid dragen. Het enige energIebeleid
dat men kan verantwoorden tegenover God, de natuur, het leven, de medemens, is een
beleid gebaseerd op de eeuwige kringloop. Dat is een beleid dat ver vooruitziet en dus
fundamenteel verschilt van de korte-termijnpolitiek en het achter de feiten aanhollen
van vandaag.
Iemand die komt aandragen met een oplossing voor honderd jaar, is verkeerd bezig. Ook
iemand die een oplossing heeft voor vijfhonderd of duizend jaar, snapt niet waarom het
gaat. Over honderd, vijfhonderd of duizend jaar willen er ook mensen leven en willen ook
planten en dieren hun ontwikkeling vervolgen. Het vooruitschuiven van de problemen naar
de na ons komende geslachten is een politiek die van geestelijke onmacht getuigt.



NIEUWE WOON- EN LEEFCULTUUR

Kiezen voor een eeuwige kringloop, is kiezen voor ingrijpende veranderingen, zoals forse
uitbreiding van het bosareaal (0. a. ten koste van veeteelt en industrie), vermindering van
het inwoneraantal, eenvoudige dikwandige woningen, houtkachels met hoog rendement en
verwijdering van de technologische rompslomp uit huis en maatschappij. Te beginnen
met de jongste rages dient de huishoudelijke technologie te worden afgebroken. Niet
doldriest als beeldenstormers, maar intelligent en stap voor stap. Tenslotte zal men
aankomen bij de oudste noviteiten: het eléktrische strijkijzer en de elektrische stofzuiger.
Indien men besluit beide vindingen plus elektrisch licht (voorlopig) te handhaven, dan is
door beperking van het aantal lichtpunten, toepassing van energiezuinige lampen en
spreiding van het stofzuiger- en strijkijzergebruik, de elektriciteitsbehoefte terug te
brengen tot 100 Watt per huishouden. Voor 5 miljoen huishoudens komt dat neer op 500
megawatt. Dat is de productie van één kleine centrale en op alternatieve wijze (zonne
energie, windenergie) te realiseren.
Maar ook elektrisch licht, strijkijzer en stofzuiger zijn niet onmisbaar. Het vermeende
nut van de stofzuiger komt door de vaste vloerbedekking. Een houten vloer met losse
kleden schept een geheel andere situatie. Uiteindelijk is elektriciteit maar voor één
ding onmisbaar en dat is de telecommunicatie tussen landen en volkeren. Deze oommunt
catle is van groot belang voor de vrede en de eenheid in de wereld en vraagt maar een
klein beetje energie.
De steden zullen plaatsmaken voor dorpsgemeenschappen en nederzettingen. Vervoer en
wegen zullen veranderen. De particuliere auto is tot uitsterven gedoemd.
Met zo'n gigantische klus voor de boeg zal er geen sprake meer zijn van werkloosheid!

HET BIOLOGISCH WONDER

Welke uitvinder kan mij een machine leveren die zichzelf onderhoudt en vernieuwt? De
natuur heeft het geflikt! leder levend wezen is zo'n machine. De menselijke machine
draait op voedsel en lucht. In ruil daarvoor levërt het lichaam energie. In ruil daarvoor
bouwt het lichaam ook zichzelf op en onderhoudt het zichzelf. Noem mij een machine die
dat doet, die zichzelf construeert en onderhoudt, die slijtage door cenvernieuwing aanvult
en bovendien zo veelzijdig is in zijn prestatie!
Maar onze maatschappij verloochent dit biologisch wonder, laat ze bij miljoenen onge
bruikt aan de kant staan, want prefereert machines van staal, domme eenzijdige dingen
die het milieu vervuilen, lawaai maken en legio ongelukken veroorzaken...

Nicolaas Hartman
Noorderdiep 489
7876 EB Valthermond
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weegt de minister ze te dwin
gen. De politieke partijen drin
gen aan op vorming van deze
adviesraden van consumenten.
De Korte wijst opde Wet Ener
giedistributie die hem ruimte
geeft om de instelling van de'
raden af te dwingen, maar hij
wil de bedrijven de kans geven
om zelf stappen te enderne
men.
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ENERGIE ZUINIGE LAMPEN
VOOR DE HELFT VAN DE PRIlS?

In navolging van het Friese elektrici
teitsbedrijf, wil men de Groningse en
Drentse nutsbedrijven er toe brengen,
een subsidieregeling in te stellen voor
de aankoop van energiezuinige lampen.

Sinds 100 jaar zijn er verschillende
soorten energiezuinige lampen op de
markt (zie voor een overzicht elders in
dit nummer). Ondanks de veel hogere
aanschafkosten, zijn energiezuinige
lampen op den duur voordeliger, omdat ze
een langere levensduur hebben en 20-25 %
minder energie verbruiken, dan een
gloeilamp met dezelfde met de zelfde
lichtopbrengst. Toch blijkt de hoge
aanschafprijs voor de consument een te
groot bezwaar, gezien het feit dat het
gebruik van deze lampen tot nu toe geen
grote omvang heeft bereikt.

De bevordering van het gebruik van
energiezuinige lampen is niet alleen
voor de consument interessant. Zij is
ook in het belang voor de overheid en de
elektriciteitsbedrijven; een eenergie
zuinige lamp vraagt minder electrici
teit. Eletriciteitsbesparing leidt tot
een lagere import van energiedragers
(olie, gas en kolen), tot
een geringere uitputting van grondstof
fen, tot minder milieuvervuiling zowel
bij de energiewinning als bij de ver
branding in de centrales. Tevens zal de
vraag naar electrisch vermogen vermin
deren, waardoor er geen of minder nieuwe
electriciteitscentrales nodig zullen
zijn. Uit berekeningen blijkt bovendien,
dat de nutsbedrijven, vanwege de lagere
vermogenskosten een financieel voordeel
halen uit de verkoop en het gebruik van
energiezuinige lampen.

Het Friese electriciteitsbedrijf wil dan
ook dmv. een flinke aanschafsubsidie,
gekoppeld aan een goede voorlichtings
campagne de verkoop van deze lampen
bevorderen. De gemeentelijke electriet
tettsbeärijven van Amsterdam en Den Haag
zijn eveneens reeds bezig met het in-

stel/en van subsidieregelingen.

Ook de Groningse provinciale en stede
lijke overheden zijn in een notitie
gewezen op het belang vall subsidiemaat
regelen en in navolging daarvan zal de
Drentse Milieuraad eenzelfde stap onder
nemen richting provincie Drenthe en de
EGD I Usselcentrale. In de volgende
nieuwsbrief publiceren wij een voorbeeld
brief, die door personen en groepen
gebruikt kan worden, om de Drentse
aktie te ondersteunen.

Invloed gasverbruikers
DEN HAAG - Distributie

bedrijven van gas en stroom en
bedrijven voor stadsverwar
ming moeten een adviesraad
instellen

l
waarin de consu·

ment zi ting heeft. Daartoe
heeft minister De Korte van
Economische Zaken de bedrij.
ven in een brief opgeroepen.
Als de ondernemingen de' ra
den niet voor het eind van dit
jaar hebben opgericht. over-



AKTIE

Voor meer informatie:

••••••••••••••••••

Op zondag 30 oktober vindt in Bourtange
een z.g. "grensoverschrijdende" aktie
plaats, gericht tegen de plannen tot de
bouw van een hoog temperatuur
verbrandingsoven voor chemisch afval,
bij het Duitse plaatsje Durpen. zo'n 10
km. van de Nederlandse grens.
De Duitse en Nederlandse milieugroepen
zullen bij Bourtange een z.g. "andacht"
houden, een protest bijeenkomst met een
bezinnend karakter, waarin stil gestaan
zal worden bij het thema "behoud de
schepping". Er zal o.a. door
Nederlanders een appelboom gepland
worden op het Duitse bouwterrein,
geïnspireerd door het gezegde van
Marten Luther King: "Ook al vergaat
morgen de wereld, dan plant ik vandaag
nog mijn appelboompje".

INTERNATIONAAL CONGRES
VAN DE RADIKALE A K B

Tijd: 2 tot en met 5 februari 1989.

Plaats: waarschijnlijk Amsterdam.

Doel: Contacten met de buitenlandse
radikale AKB te leggen, om van elkaar te
leren, elkaar te informeren, en elkaar
te motiveren in de strijd tegen
kernenergie.

Onder radikale groepen wordt, althans in
Nederland verstaan:

- de akties zijn direkt, dwz. gericht
tegen de direkt betrokkenen;
kemeent rales,toeleveringsbedrij ven.
(blokkades, sabotage, bezettingen e.d.)

- akties zijn niet parlementair gericht;
men wil geen verandering binnen het
systeem, maar een verandering van het
systeem.

- aktiegroepen zijn niet hierarchies
opgebouwd, besluiten worden met algemene
stemmen aangenomen.

Irma Ni] enhuis
Joke Ploeger
Geert Kroezlnga

05926 2024
05924 2226
05999 65117

- sommige zijn geweldloos, anderen niet.

- men streeft naar een samenleving
zonder sexisme, militairisme, grootscha
lige ondemocratische energieopwekking,
racisme, fascisme, honger en uitbuiting,
enz.

Uit heel Europa zijn landen vertegen
woordigd, behalve de Oost-bloklanden.
Volgens de organisatiegroep brengt het
uitnodigen van Oost-bloklanden niet
alleen enorme organisatorische problemen
met zich mee, maar zijn er weinig over
eenkomsten in de praktijk tussen de
radikale AKB in Oost Europa en die van
het Westen.

Voor informatie: Dick Bannink
08380 - 21414.

C I T AAT JES

Dr. Klaus Barthelt, directeur ~w.
~~ , Ik vind dat wij al.
mdustrielanden moreel ver
plicht zijn kernenergie te ge
bruiken, omwille van de ener
gievoorziening van de gehele
mensheid".

"Het feit dat er thans, cir
ca tien jaar nadat de eerste
poging overwegend afwij
zende reacties van zowel
publiek als wetenschap
opleverde, weer serieus
overwogen wordt radioac
tief afval op te gaan slaan in
zoutkoepels, maakt duide
lijk dat er in politiek Neder.
land niet geleerd wordt van
oude fouten."

Stelling drs.
Franklin Schuling, RUG.
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ZUINIG MET LICHT, OOK IN HUIS.

In de huishouding is de verlichting een
behoorlijke post op de electriciteits
rekening. De levensduur van een gloei
lamp is beperkt. Een energiezuinige of
"spaarlamp" houdt het zesmaal langer vol
dan een gewone gloeilamp. Het energie
gebruik is aanzienlijk lager. In aan-
schaf zijn ze echter wel duurder. Als we
gewone gloeilampen willen vervangen door
zuinig lampen, dan komen de lampen,
die langdurig aan zijn, het eerst in
aanmerking. De zuinige lampen kunnen als
volgt worden ingedeeld:
de klassieke buisvormige fluorescentielamp
de TL. (in armatuur toegepast).
de compacte fluorescentielamp met
normale lampvoet. Bij deze lampen zijn
starter en voorschakelapparaat inge
bouwd. Ze kunnen direkt in de plaats van
een gloeilamp worden gebruikt. De SL. of
compacte lamp. Een bijzondere lamp is de
SLD. de D staat voor "decoratief". De
circolux lamp is een cirkelvormige lamp,
deze is uitgevoerd met een elektronisch
voorschakelapparaat en brandt daardoor
direct op volle sterkte. De PLC'E of de
Dulux is een compacte zuinige lamp, die
is uitgevoerd met een elektronisch voor
schakelapparaat. De lamp bestaat uit 4
kleine buisjes, die naast elkaar zijn
aangebracht op de lampvoet, waar het
voorschakelapparaat is ingebouwd.
de compacte fluorescentielamp
met afwijkende lampvoet.
Het nadeel van de zuinige lamp met een
normale lampvoet is dat het ingebouwde
voorschakelapparaat mee weggegooid wordt
als de lamp stuk is. Er zijn daarom
zuinige lampen waarbij het voorschakel
apparaat is ingebouwd in het speciaal
daarvoor ontworpen armatuur. Deze PL of
Dulux lampen hebben een speciale lamp
voet omdat ze niet zo op de netspanning
kunnen worden aangesloten.
halogeen verlichting.
Een lamp waar "energie vriendelijk"
beter op z'n plaats is, omdat deze lamp
60% meer licht geeft dan een gloeilamp,
maar ze zijn minder zuinig met energie
dan de fluorescentie lamp. De gemiddelde
levensduur van een hallogeen lamp is
meestal 2000 uur. Omdat hallogeen lampen
meestal op een lage spanning werken, is
een transformator vaak in het armatuur
ingebouwd.

Tenslotte enige zUlntge licht tips.
- Laat licht niet onnodig branden.
- Vervang waar mogelijk gloeilampen

door energiezuinige lampen.
- Bekijk of het mogelijk is een lamp

met een lager vermogen te gebruiken.
- TL verlichting is nog altijd zuiniger

dan de compacte fluorescentie lampen.
- Pas op voor dimmen; TL en andere

energie zuinige lampen zijn daarvoor
niet geschikt.

Voor meer informatie kan men het E.G.D.
of in verlichtingswinkels vragen naar
een speciale folder.

•••••••••
DE ZOUTKOEPEL KURSUS

Over enige tijd zal een kortlopende
kursus van start gaan, over
"afvaldumping in zoutkoepels".
De bedoeling hiervan is, dat er in de
toekomst wat meer mensen beschikbaar
zullen zijn om voorlichting te geven
over dit onderwerp. Herman Damveld zal
de inleider zijn. De duur van de kursus
is vier achter een volgende weken,
gedurende een dagdeel.
Onderwerpen die behandeld zullen worden
zijn o.a.:

Waar komt het afval vandaan, dus ook
chemisch afval.

Gasopslag.
Om welke hoeveelheden gaat het.
Gevaren van straling en giftigheid.
Ervaringen in het buitenland.
Verschillende modellen en berekeningen
van zoutopslag.

Waarom het afvalprobleem onoplosbaar
is.

Kriteria voor opslag.
Besluitvorming Ned. regering plus een
stukje geschiedenis.

Diaserie bekij ken.
De techniek van het "houden van een
inleiding"

Wensen van de deelnemers.

Gevraagd wordt van te voren enkele
boekjes te lezen:

Atoomafval in beweging.
Kernenergie, verlichting of con flikt.
Opslag in zout (PvdA brochure)
AKB Nieuwsbrief

Plaats, tijd, en data zullen in nader
overleg vastgesteld worden.
In principe is de kursus gratis.

Opgave bij Herman Damveld



Het rele gebied is het gebied dat volgens
hetMinisterie van VROM ontruimtzou moeten
worden bij een ongeluk met een kerncentrale
aan de Eemshaven, gete~end bij twee
verschtllende windrichtingen.
Uitgegaan is van een evacuatie norm van
hetzij 100 of 500 millisievert. Ter
verge1ij"ing~ nu is de norm 1 millisievert
gemicXJeld per jaar. Bij ongelukken laat de
overheid ooze norm vallen omdat er anders
nog veel omvangrijkere gebieden ontruimd
zouden moeten worden. De evacuees worden
ondergebrocht In hotels, pensions en
stacarevans.

De economische scheoe kan 15-60 miljard
gulden bedrEgen.
De eigenaar van een kerncentrale Iswettelijk
tot 400 miljoen gedekt. In de verze~erings

polis van de burgers is ~~ing ltJor sch&1e
nor een kernramp uitgesloten. Dus de sch&1e
moet betaald worden door de slachtoffers van
de ramp dus ondernemers, boeren en burgers.

Herman Damveld

Atom-strortt 1987 Niederlande DOR

Frankrelchft Südafrikll

Belgien _..•• l .
~!1nd1l!l1

Siilk~a.PakL ~~ k'
Taiwan " I

~~(,

OuoIIt:IAU
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Duitse uitgave GREENPEACE tijdschrift
over kernenergie nr. 1 in maart '88
verschenen.

"Drehscheibe fur Atomtransporte"

Greenpeace e.v.
Vorsetzen 53
2000 HAMBURG 11
Tel: 040/ 311860

••••••••••••
Van de gezamelijke europese producenten
van electrische energie, de UNIPEDE:
een brochure over de opslag van
kernafval.

De Nederlandse vertaling komt er aan.
Bestellen bij Herman Damveld
Tel: 050 125612

............
Kernenergie in het geding.
Speciale uitgave van het ener
gietijdschrift 'Allicht' in samen
werking met de Stichting Kriti
sche Massa. Aandacht wordt be
steed aan juridische acties tegen
kernenergie, de wettelijke aan
sprakelijkheid bij kernschade, de
Nederlandse rampenplannen,
het kernenergierecht en de Kal
karprocessen.
24 p., f 3,75. Te bestellen door
overmaking van genoemd bedrag
op giro 5345842 t.n.v. Kritische
Massa te Wageningen, o.v.v.
'brochure kernenergie'.

Civielrechtelijke aansprakelijk
heid bij grensoverschrijdende
kernschade.
Rapport n.a.v. een onderzoek
naar het internationale juridische
raamwerk voor schadeclaims die
voortvloeien uit een nucleair on
geval met als gevolg grensover
schrijdende kernschade.
42 p., f 7,50. Te bestellen door
overmaking van genoemd bedrag
op giro 4768147 t.n.v. Weten
schapswinkel Rijksuniversiteit te
Leiden, o.v.v. de titel.

t'~""'''''''~''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''""','\.,"""""""'''~,,~'''~:~ ~z ~
~ NIEUWSBRIEFLEZERS ~
~ BEDANKT VOOR JULLIE GIFT ~
~ ~
~ ~
~ Lezers die als nog een bedrag willen ~
~ overmaken op onze girorekening worden ~
~ verzocht NAAM EN ADRES te vermelden. ~
~ ~
~ ~
~BELANGSTELLENDENvoor de AKB NIEUWSBRIEF ~
~even een telefoontje naar onze redaktie ~
~ 05922 21580 ~
~ en U bent het hele jaar abonnee voor ~
~ een zelf te bepalen bijdrage. ~
~ ~
~ ~
~ U KUNT GEEN DAG ZONDER DE ~
~ AKB NIEUWSBRIEF ~
~ ~
~ ~
g"'"''''''''-''''''~''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""~~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ OPROEP ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ De redaktie is op zoek naar iemand, die ~
~ zin heeft om c.a. eenmaal in de twee ~
~ maanden mee te werken aan het ~
i samenstellen van deze AKB Nieuwsbrief. ~
~ We hebben behoefte aan iemand met enige ~
~ ~
~ schrij fcapaciteiten. ~

~ Het werk bestaat voornamelijk uit het ~
~ samenvatten van artikelen eu/of ~
~ schrijven van een kort redaktioneel ~
~ stukje. De plaats van handeling is in ~
~ Rolde, Nijlande om precies te zijn. We ~
~ werken het liefst overdag en wel ~
~ s'middags (maar het zou ook evt. ~
~ s'avonds kunnen). ~
~ Mocht U belangstelling hebben, belt U ~
~ ~
~ dan even met Wypkeline Wijnants ~

i 05924 2134. ~
~ ~

""'\.,"''''''''''''',,.....~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''--

L'C;I~NI)l'

* ZOUTKOEPEL OVERLEG

24 oktober 20.00 uur.
Milieuraad Drenthe
Hertenkamp 6, ASSEN

Heeft U AGENDA aktiviteiten, stuur ze
vroegtijdig, naar de redaktie.



Zweden wil af van kerüeiicrgie

hoger teruglevertarief

JVind- en biogasproject Deersum officieel begonnen

Provincie streeft naar

Volgens Poppen stemmen de
reSultaten van de eerste maanden
hoopvol. De windmolen heeft nu
al 160.000 kiloWattuur geleverd.
Opvallend is volgens tie wethou
der ook, dat de Deersumer veel
bewuster met energieverbruik
omgaan dan vroeger. De Stichting
Energievoorziening Deersum
heeft ook vertrouwen in het pro
ject, zo verzekert Geeri-Jan Zan·
stra van Dorpsbelang Deersum.
Het dorp beeft jaarlijks 305.000kl
loWattuur stroom nodig, zodat
men In Deersum slechts een klein
deel van het PEB hoeft af te ne
men.

Schat aan gegevens
In winderige perioden en 's

nachts levert Deersum stroom aan
het PEB. De baten voor de stich
ting zijn in totaal berekend OD

I 30.000per jaar. Dat Is volgens de
stichting voldoende voor net on
derhoud tijdens de levensduur
van de installatie, die op vijftien
jaar is geschat. Men verwacht in
de komende jaren een schat vlm
gegevens te verzamelen over de
moselijkheden van biogas. liet

-project Deersum moet volgens
Van der Horst dan ook als een
proefproject worden beschouwd.

Zware belasting
Bij de behandeling van het

voorstel door het één-kamer-par.
Jement van Zweden, zal vooral de
Industrie, maar niet minder de
vakbeweging, zich late', horen,
want de daadwerkelijke outman
teling van alle centrale. lal de
economie zwaar belasten. Alleen
in de bedrijven die zich met kern
energie bezighouden werken al
duizenden mensen en verder is
het duidelijk dat alternatieve
bronnen voorlopig nog veel duur
der zijn.

Dat er komend najaar weer ver
kiezingen worden gehouden, 7al
ook een rol hebben gespeeld bij de'
indiening van het vergaande re
geringsvoorstel. De regering van
Ingvar Car lsson, die na de moord
op premier l'alme aan het bew'
I~. heeft geen behoerte aan nie·lle
kwesties. die in het verleden
ben bewezen regeringen tee lr
ncn vellen. • . J

..Ie,."

nen, als wind- en zonne-ënergle,
Maar zoals bekend zal die laatste
vorm in een land als Zweden wei
nlg zoden aan de dijk zetten.

De doorbraak kwam volgens
Poppen, toen 5chiermonniJtoog
een soortgelijk project van het
Centrum voor Energiebesparing
afwees. De subsidies voor dat pro
ject werden overgeheveld naar

-Deersum en men kon aan de slag.
In 1985 werd een stuurgroep in
het Jeven geroepen met vertegen
woordigers van ,emeente, dorp,
PEB en gasbedrij • Besloten wera
een windmolen met een vermo
gen van 160 kilowatt te plaatsen
en een grotere biosgasinstallatie.
In augustus vorig jaar werd de
molen geplaatst en lil maart is de
biogasinstallatie op het erf van
veehouder Dirk Schaap aangeslo
ten. Molen en installatie kunnen
per jaar minimaal 240.000 kilo.
Wattuur stroom leveren.

~;-t··

~.;::<
V';;-.'. 1· ~
~~'i!Ji' .
De centTa!e van BaTseb/lck in het
uiterste widen I'an ZWE'denr met
op de vooTgrond de borden aie de
paTtijen gebruikten bij het refe
rendum over keTneneTgie in 1980.
(Foto aTchief LC)

Behalve besparen en water
kracht, willen (Je socialisten ook
meer aandacht gaan geven aan
andere alternatieve energiebron.

i ('
L ~ -

DEERSUM - ..Pas nadat de teruglevertarieven structureel verhoogd zijn, zullen wind-:
energie en warmtekracht 'een krachtige impuls krijgen. Het college van Gedeputeerde
Staten streeft naar verhoginç van die tarieven en kan. als enig aandeelhouder van het
provinciaal elektriciteitsbednjf zijn invloed aanwenden. Hierdoor kan ook biogas in de
toekomst meer rendabel worden," Dat zei gedeputeerde drs. Cok van der Horst glstermld
dag bij het officieel in gebruik nemen van de wind- en biogasinstallatie te Deersum.
Staatssecretaris Albert Jan Evenhuis, die de opening zou verrichten, liet het afweten. Het
feest in Deersum was er niet minder om.

Wethouder René Po~en van van de inwoners zijn medewer
Boarnsterhim toonde ZIch in de klng wilde verlenen.
feesttent in Deersum een tevre-
den mens. Als wethouder van de Doorbraak
voormalige /lemeente Rauwerder
hem heeft hl] in 1981 mee aan de
wieg gestaan van het idee van een
biosgasinstallatie. Het bedrijf van
Jos Paques uit Balk was er mee
gekomen. Het bericht dat Deer·
sum voor zijn eigen stroomvoor
ziening zou zorgen door gehruik te
maken van de mest van (Ie boereh
uit de omtrek, trok Internatiolllial
de aandacht.

De moeilijkheden bleken ech
ter veel groter dan men had ge
dacht, mede door het zakken van
de energieprijzen. De plannen
kwamen dan ook in de ijskast. In
1984 pakte Boarnsterhim de zaak
weer op en men kwam tot de een
c1usie dat een biogasinstallatie het
alleen niet zou kunnen. Er kwa
men nieuweplannen en er kwam
een haalbaarheidsonderzoek.
Dorpsbelang Deersum bleèf er
steelIs in geloven. Uit een eilqul!~
bleek dat ruim negentig preeent

van het land heeft lange tijd ern
stige gevolgen ondervonden van
de catastrofe in de Sovjet·Unie.
Complete rendierkuddes van de
Lappen moesten worden afge
maakt en bewoners van het ge
bied ten noorden van Stockholm
moesten geruime tijd binnenshuis
doorbrengen, omdat de straling
groot was.

Hoe de regering denkt het gat,
dat door het schrappen van kern
energie valt, te kunnen vullen is
nog weinig meer dan een raadsel,
Weliswaar zijn veel Zweden per
soonlijk vóór het plan, maar de in
dustrie heeft ziJl' bedenkingen.
Voorlopig denkt de regering aan
het uitvoeren van grote oespa
ringsmaatregelen, maar bij elkaar
opgeteld is dat niet meer dan wat
gerommel in de marge.

Een andere te verwachten stap
Isde verdere 'uitbouw' van de gro
te Zweedse rivieren, een idee dat
indertijd veelvuldig tegen de t~
genstanders van kérnenergie
werd gebruikt. Wie het milieu een
goed hart toedraagt door tegen
kernener~ie te zijn, kan toch niet
vóór het misbruik van de rivie
ren zijn?, was het veelgehoorde
verhaal.

De Zweedse regering heeft
kortgeleden het parlement
epn plan voorgelegd, waar
mee oe twaalf kerncentrales
van het land geleidelijk
moeten worden stilgelegd.
De eerste twee moeten al in
1995 en 1996 dicht, de andere
volgen dan achter elkaar,
totdat in het jaar 2010 Zwe
den helemaal op andere vor
men van energie moet zijn
overgestapt. Het voorstel is
een gevolg van een belofte
die de regering al in 1980
deed, nadat een referendum
over de kwestie was gehou
den.

net voorstel van de regering
Cal'lsson is bijzonder vergaand
voor een land dat zo veel energie
gebruikt als Zweden. Niet alleen
door de noordelijke. dus koude,
ligging zijn de Zweden 'energie
vreters', ook de hoge welvaart
brengt veel energiegebruik met
zich mee. Zweedse keukens zitten
tot in de kleinste hoekjes volge
stopt met elektrische apparaten
en om de goedgevulde winkels
goedgevuld te houden, beschikt
riet land over een in verhouding
grote en brede industrie.

Betrekkelijk snel ophouden
met kernenergie is <Jus niet een
voudig. Maar liefst 41 procent van
de elektriciteit wordt opgewekt
door kernenergie, dat is twaalf
procent van de totale energiebe
hoefte. Twaalf kerncentrales zor
gen daarvoor.

Voorlopig hebben de Zweden
ook geen pasklaar antwoord bij de
hand. maar de alternatieven wor
den al besproken sinds 1980, toen
drie standpunten door de ver
schillende partijen werden verde
digd. Het verwarrenrle van de
toen - bij het overigens niet bin
dende referendum - verkregen
uitslag was; dat door te schuiven
met de eijlers wisselende meer
derheden konden worden gekre
gen. Standpunt 1 was een uit~e
sproken 'ja, standpunt 2 een ja,
maar In de toekomst liever nee' en
standpunt 3 behelsde een uitge
sproken 'nee'.

De praktlsche uitvoering bete
kende uiteindelijk 'ja', met de
aantekenin/{ dat het land binnen
afzienbare Jaren moest kunnen
overstappen_ op veiliger metho
den. Die methoden zijn nog steeds
niet daar, maar toch wil de rege
-ring-Carlsson zich houden aan
standpunt 2, dat indertijd ook door
zijn socialistische partiJ werd ver
dedigd.

Tsjernobyl
Over dat standpunt werd aan

vankelijk nogal sceptisch gedaan,
maar de ramp in Tsjl!rnobyl heeft
veel Zweden van ~dachtendoen
veranderen. Vooral het noorden

Door André Reikes
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Lezersenqu" ••""ti over dumpen atoomafv,,'

Door WlII. de Haan

Volgens woordvoerder Klaus Kluge van
NoeH gaat het in eerste instantie om een proef
installatie die in de oude kerncentrale van
Lmgen wordt opgesteld. De gemeenteraad van
Lingen (in meerderheid CDU) is daar onlangs
mee akkoord gegaan.

Volgens Kluge is het 'absoluut zeker' dat de
ontsmettingsmethode, ontwikkeld door profes
sor R. Roiler van de universiteit van Hannover,
zal aanslaan. In het najaar zal eengrote instal
latie voor de ontsmetting van de in totaal 5
miljoen kilo radio-actief melkpoeder worden
gebouwd. De Duitse finna heeft 30 miljoen
mark van de bondsregering gekregen om de
ZUlvering door te voeren. liet radio-actieve
cesium wordt opgevangen in filters, die vervol
gons als mdio-actief afval worden opgeborgen.
Het melkpoeder heeft volgens Kluge na behan
deling een maximale stralingsdosis van 100
bequerel per kilo, ruim onder de EG norm van
600 beq/kilo.

De operatie moet medio 1990 zijn afgerond.
Daarna zal de zuiveringsinstallatie volgens de
overeenkomst die het bedrijf met de bondsre
gering heeft gesloten, weer worden afgebroken.
Volgens K1uge is de methode in principe ook
geschikt voor de ontsmetting van bijvoorbeeld
radio-actief vlees: ,,In beginsel kan ook vlees
op deze manier ontsmet worden. Wij willen
dan ook meer van dit soort installaties bouwen
en daarmee de markt op gaan", aldus Kluge.

Eerder was de firma Intermiller uit Stutt
gart, een combinatie van zeven zuivelconcerns,
in de race om het radio-actieve melkpoeder te
ontsmetten. Dat plan is nu van de baan.

• GRONINGEN/LINOBN - De Duitse firtna
Noell (machinebouw kerncentrales) uit het
Duitse WOrzburg begint binnen enkele weken
in Lingen met de bouw van ëen ontsmettlngm
stallatie voor het radio-actieve melkpoeder dat
al anderhalf jaar staat opgeslagen op een mili
tair terrein bij Meppen.

Ontsmetting Duits
Inelkpoeder in oude
kencentrale Lingen

N~, steeds is een ruime meer
derheid van de bevolking (57,1 te-.
gen 59 percent in 1978) tegen
proefboringen. Het percentage
mensen, dat er geen mening over
heeft, nam sterk toe' (van twee
percent in 1978 tot 8,3 percent nu),
ten koste waarvan het percentage
van de bevolking, dat proefberin
gen niet op voorhand afwijst, van
39 tot 34,5 percent daalde.

Naar leeftijd is de groep tussen
25 en 45 jaar het sterkst tegen
proefboringen gekant. Vrouwen
zUn aanzienlijk vaker tegen dan
mannen en de laagst en hoogst op
geleiden hebben minder proble
men met eventuele proefborin
gen. Politiek links (PvdA en D66)
in zowel Groningen als Drenthe is
in grote meerderheid tegen; poli
tiek rechts (CDA en VVD! vindt
in kleinere meerderheid dat
proefboren mag.

Verzetsbereidheid
Niet bereid daadwerkelijk ver

zet tegen proefboringen te steu
nen was in 1978 nog 48 percent
van de bevolking. Dat percentage
daalde tot 35,8 percent, waaruit
volgt dat de verzetsbereidheid
toenam. Er blijkt geen verschil in
verzetshereidheid tussen Gronin
gers en Drenten, noch naar oplei
dingsniveau.

Verzellesen,proef...
b • · ., nrl "orlngen groei pj-'1-:'\
Van onze redacteur wetenschappen Kees Wiese .

GRONINGEN - De bereidheid tot verzet tegen proefboringen, die tot doel hebben te onderzoeken oîra-lio
actief afval in zoutkoepels kan worden gedumpt, is in de la!"tste tien jaar i~ Groningen en in J?renthe aan
merkelijk toegenomen. De verontrusting over deze proefboringen bleef gemiddeld ongeveer gebJk, maar het
percentage van de bevolking dat sterk verontrust is groeide van 19 naar 28.

Er blijkt sprake van polarisatie!
mensen, die nu PvdA zouden
stemmen als er verkiezingen wa
ren, zijn meer verontrust dan in
1978; VVD- en CDA-stemmers
minder. Onder D66-stemmers en
VVD·stemmers nam de sterke
verontrusting opvallend af, onder
CDA·stemmers bleefzij gelijk.

Dat blijkt uit de resultaten van
de Lezersenquëte, die het Nieuws
blad Win het Noorden en het Soci
ologisch Instituut van de Gronin
ger universiteit dit jaar hielden.
Die resultaten werden vergeleken
met.die van een opinie-onderzoek,
in 1978 in opdracht van het
Nieuwsblad van het Noorden uit.
gevoerd door het Bureau Lagen-

di.ik. '

Meerderheid



Kontaktadressen van A K B groepen in Noord Nederland

BORGER

GIETEN

GASSELTE

ROLDE :

EEXT

ANLOO

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE

ASSEN :

Milieuraad Drenthe

GRONINGEN :

Mileufederatie Groningen

DELFZIJL

Platform Eemsmond

ONSTWEDDE .:

NORG

WEENER Dld :

Deutsche Burger Initiatieve
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