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redaktioneel 

De ondernemers hebben een folder uitgege
ven. Het lezen ervan heet nodig te zijn 
om mee te kunnen doen aan de BMD. Voor 
f2,50 ouderwets gezever, en nog wel over
genomen van de Zweedse collega's. Sorry, 
heren, wij weten wel iets beters te beden
ken. Enkele.voorbeelden daarvan in ons ar
tikel over alternatieve energie in aktie. 
En mogen we vragen, heren, hoe u dit veel
kleurenprul zo goedkoop kunt aanbieden? 
Waar komt de subsidie vandaan? 

Als u niet alleen aan geld zou denken, 
ging u een heel eind met ons mee. Naar 
Kalkar bijvoorbeeld, waar een wanprodukt 
van verwrongen geesten zichzelf tot monu
ment van nutteloosheid staat te verheffen. 
Twee pagina's feiten en meer dan dat. 
We hebben'ook nog iets over windmolens. 
Een kijkje voor en achter de wieken. Er 
valt heus wel geld mee te verdienen, als 
u maar gewiekst bent. 

Nog wat anders. Lukt het een beetje met 
die kontrakten voor goedkope stroom van 
over de grens? Made in Belgium en made in 
Germany staat er op de elektrontjes. En 
het is potpietdorie atoomstroom! Tegen 
dumpprijzen! Enkele feiten hebben we BE
LICHT. 

In Den Bosch begint de victorie.. Voor de 
Eerde Wereld. Ondernemers eindelijk over
stag om zaken eerlijk te·delen. Of verde
len en heersen? Hoe zouden ze het eigen
lijk bedoelen? We hebben een verslag van 
de hoorzitting van de BêêêMD in Den Bosch. 
De Be.lgen hebben plotseling haast met het 
energiedebat. Gaat Eurochemie nu open of 
niet? Nu denkt u, heren onder- en andere nemers, 

die gasten blijven aan de gang. Dat klopt. 

"Allicht" Is een uitgave van de Stlèhtlng Al· 
licht. Deze zet zich In voor een demokratisch, 
mens· en mUieuvrlendelijk energiebeleid. Geen 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en ZO!feél mogelijk aan· 
wending van alternatieven als zon en wind. 

Daarom. richt "Allicht" een kritisch oog op de 
energieproducenten. Aan regionale ontwikke· 
tingen wordt In ruime mate aahdacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redaktie weer. 

Brabant 

EK Bergen op Zoom, Postbus 248, 
4600 AE Bergen op Zoom, .01640·37664 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, .01650-41216 

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, .016S2·6685 

Zevenbergse Energie Groep, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen, 01680·2429S 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076-14610S 

SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2, 
4881 EJ Zundert, 01696·4484 

André v.d. Velden, Lijsterhof 23, 
49~1 VR Made, .01626·2465 

Energieburo de. Knijpkat, Stationsstr. 1S, 
5038 EB Tilburg, 013·3S1535 

Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouweplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013·3S7058 

Wereldwinkel Goirle, Molenstraat Sb, 
50S1 LD Goirle, 013·345897 

Energiekommissie, Schoutstraat 23a, 
S121. KA Rijen, .01612·4248 
Kernenergie Allicht Niet, Grotestraat S1, 
S1S1 JC Drunen, 04163-722S4 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
S200 BL 's·Hertogenbosch, 073-136308 

SSK Oss, Hooghuisstraat 23, 
5341 CO Oss, 0412().25673147214 

SSK Schijndel, Postbus 69, 
5400 AB Schijndel, 04104-74879 

Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
S581 AG Waalre, 04904·4809 

SSK Eindhoven, Smal'le Haven 1, 
5611 EH Eindhoven, 04Q.4S3299 

EQergieburo, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 04().443063 

Energiegroep Nuenen, Refelingse Erven 73, 
5672 TB Nuenen, 040-833S44 

kolofon 

Redaktie: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim 
Kersten, Joost van der Aalst, Joost Andrik, 
Jan Baltussen, Dirk Stoop. 
Vormgeving: Frank Sengers. 
Illustrator: Sander Neljnens, Cees Chamu· 
Ie au. 
Zetwerk; zetcentrum De Vonder, Eindhoven. 

adressen 

Wim de Boer, J. Hendrikxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04996-7312S 

Mariet de swart, Zwin 29, 
S7S1 ZT Deurne, 04930·6057 

Brabantse Milieufederatie, Willem 11 str. 1Sa, 
5038 AB Jïlburg, 013-35622S 

PPR Brabant, Korvalseweg 43, 
502S JB Tilburg, 013·364422 

PSP Brabant, Groenstraat 2S, 
5021 EJ Tilburg, 013·3S7404 

CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
S233 HR 's·Hertogenbosch, 07i)-410911 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043·S0130 

WSA Weert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 049SQ.33234 

EK Venray, Hubenhof S1, 
5801 TS Venray, 0478Q.8002S 

SSK Venlo, Maasstraat tS, 
S944 CA Arcen, 04703·2358 

Energiegroep, Oranjestraat 9, 
S981 CA Panningen, .0476().4097 

REM, Postbus S23, 
604.0 AM Roermond, 04750·18900 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 0475().12047 

SSK Zuid-Limburg, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 0449().24803 

Milieu Moet, Sterstraat 1S, 
6161 TM Geleen, 04494·48687 

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48, 
616S BJ Geleen, 04494·44177 

Agnes Hana, Tentstraat 7, 
6291 BC Vaals, 04454·3803 

Toon de Jong, laanderstraat 43, 
6411 VA Heerlen 

Druk: Stichting Krlng!oopdrukkerij "de Werk· 
winkel", Tilburg. 

.Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Til· 
burg.· 
De redaktie Is telefonisch te bereiken onder 
de nummers 040·122819 en 1)13•351535. 

&en jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Eén abonnement kunt U nemen door storting 
van 17,50 (steuna~nement: 112,50; voor in· 

·stellingen: f25,•) op gironum111er 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage:· 750. 

Rogier Vossen, HoiZ$traat 44, 
6461 HP Kerkrade, 04S·4S2183 

Energiegroep Mook, Lindeboom 29, 
8585 BC Mook, 08896·32S7 

Zeeland 
Energie Komitee Z:eeland, Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 01184·78399 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, .0118().35683 

Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, 
Postbus 11, 
4S64 ZG St.·Jansteen, 01142-433 

Overig 

SQ.plus tegen kemgeweld, 
Gasthuislaan 93a, 
3817 EH Amersfoort, 033-31863 

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83, 
1012 LN Amsterdam, .020-2318431236S4S 

Vereniging Milieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 02().221366 

Landelijk Energie Komitee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1.017lD Amsterdam, .020-221368 

Centrum voor Energiebesparing, 
Oude Delft 180, 
2611 HH Delft, 01S·131260 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
31S1 HR Hoek van Holland, .01747·S242 

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), 
.Postbus 75o, 
3SOO AT Utrecht, .03().331328 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3S11 AR Utrecht, 030·314314 

Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3S11 KB Utrecht, 030-331328 

World lnformatlon Service on Energy (WISE), 
Czaar Peterstraat 1, 
1018 ~ Amsterdam, 02().234180 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (V AKS), 
Breughelstraat 31•33, 
2000 Antwerpen, 09 • 32 31 186S92 
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BMD doet Brab.arit aan 

Zes deelnemers gehoord 
Het brabantse provinciehuis vormt op 29 april het decor voor de 4e 
hoorzitting van de Stuurgroep Brede Maatschappelijke Diskussie. 
In een immens grote zaal (met ruim 200 lampen aan, en uitzicht op 
een tankstation) wordt een zes-tal organisaties en partikulieren 
nader aan de tand gevoeld. Welgeteld 30 mensen (inklusief pers, 
stenografen) 'bevolken' de zaal. De echte diskussie brandt pas los 
in het voorjaar van 1983. 

De stuurgroep, aldus mevrouw Terwee, 
(voorzitter van deze hoorzitting) heeft 
4000 reaktie~.ontvangen op haar oproep. 
Slechts 400 reakties.bevatten gemoti
veerde verhalen: de "A"-participanten. 
De rest wordt 'statistisch verwerkt'. 

InNoord-Brabant wonen 29 A-participan
ten, in Limburg 11 en in Zeeland een 
kleine 20. De Stuurgroep wil een aan
tal van hen nader "doorlichten" middels 
informatieve hoor.zi ttinqen. 
In Den Bosch zijn 6 groepen/partikulie
ren aanwezig (2 meldden zich af) voor 
nadere beantwoording van vragen, die 
door Stuurgroep schriftelijk zijn ge
steld. 

I ijdens·weg windmolenbouwers 
"Windwerkgroee" Nuenen gaat uitvoerig 
in op de lijdenswèg van windmolenbouw
ers, die verstrikt raken in de ambte
lijke molens. Een schitterend verhaal, 
waarin onder andere ambtenaren verschij
nen die berekeningen eisen welke ze zelf 
niet snappen. Bovendien een aardig voor
beeld van een bewuste groep mensen, die 
een eigen antwoord willen geven op de 
uitdaging. van de energiekrisis. "Demon
streren tegen kernenergie heeft voor 
ons geen zin meer". 

ontwikkelingshulp à la PNEM 
De woordvoerder van de Vereniging Hoger 
Personeel NV PNEM, de heer Padt, ("Wij 
zitten hier beslist niet namens de PNEM") 
leidt zijn antwoord in met een verwijt 
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naar de demagogische anti-kernenergie
sentimenten. Vervolgens breekt hij een 
lans voor de Derde Wereld, waarmee hij 
de aanwezigen bijna in tranen brengt. 
De westerse wereld, aldus Padt, moet 
veel méér kernenergie toepassen om de 
vraag naar olie te doen afnemen. zo
doende kunnen ontwikkelingslanden ge
makkelijker èn goedkoper aan olie komen. 
Alternatieve energie (zon, wind) zou een 
welkome "aanvulling" kunnen zijn. Meer 
niet! Overigens wijst het PNEM-personeel 
de export van kerncentrales naar Derde 
Wereld-landen met klem af: "Ze zijn niet 
rijp voor technologische toepassingen 
als kernenergie"; Desgevraagd stelt de 
VHP dat toepassing van kernenergie in 
dergelijke landen kan leiden tot onbe
heersbare situaties en gevaren. "Geef 
ze gewoon goèdkope olie." 
Nederland zou 'gidsland' moeten zijn in 
de toepassing van kernenergie en kweek
reaktoren. Kernenergie moet een kans 
krijgen om uit te groeien tot een volle
dig betrouwbare technologie. 
Het verhaal van de PNEM-mensen lijkt de 
volgende achtergrond te hebben: alle lan
den zonder kernenergie zijn onder-ont
wikkeld. Nederland moet snel uit dat 
stadium worden gehaald. 

het goede voorbeeld 
De jubilerende Kleine Aarde stelt dat de 
techniek een grens heeft bereikt (Harris
burg, chemische gifbelten) doordat nu 
dingen worden geproduceerd, waar de vol
gende generaties "last" mee zullen krij
gen. Een aantal ontwikkelingen dienen 
omgebogen te worden to.t een meer mense
lijke maat. "Het lijkt alsof er een angst 
voor kleinschaligheid heerst, zowel met 
betrekking tot landbouw, energie en in
dustrie". De waanzinnige produktie van 
waanzinnige goederen dient stopgezet. 
"Hopelijk worden de konsumenten zelf wel 
wijzer, met onze aanbevelingen". 
De Kleine Aarde houdt een vurig pleidooi 
voor toepassing en ontwikkeling van al-
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ternatieve energiebronnen. Het voorbeeld 
geven zij al tien jaar zelf in Boxtel. 
Daartoe dienen een groot aantal belemmer
ingen te worden opgeruimd. Het doemdenken 
(voor~l onder jongeren) dient te worden 
omgezet in een "nieuw elan", een uitda
ging voor de Grote Aarde. De belangstel
ling voor de Kleine Aarde (in tiEn jaar 
tijd van 500 naar 26.000 donateurs)geeft 
aan dat de ideêen daadwerkelijk wortel 
schieten in de samenleving. 

beleid moet duidelijker 
Tenslotte verschijnen er twee partiku
lieren in het verhoor-bankje. 
De heer Banhart (afkomstig uit de che
mie, en nu voor zichzelf begonnen) pleit 
voor stadsverwarming, op grote èn kleine 
schaal. Voor deze toepassing van effi
cienter energieverbruik ziet hij een rol 
weggelegd voor elektriciteitsmaatschap
pijen. "Het algemeen belang is ermee ge
baat dat elektriciteitsbedrijven deze 
installaties op ruime schaal zouden gaan 
verhuren of in huurkoop aanbieden". Te
gelijkertijd moeten elektr. maatschap
pijen meer 'marktgericht' worden, om het 
kontakt met de afnemers niet te verlie
zen. "Monopolies, als de PNEM, zijn niet 
gelnteresseerd in hun klanten". 
Het Ministerie van Ekonomische Zaken 
dient een afdeling "Energ~eplanning" op 
te zetten, om een duidelijker energie
beleid op touw te zetten. "EZ rijdt nu 
met vuile voorruit en ptadslichten in 
dikke mist". In dat kader is een jaar
lijks energieplan (elektriciteitsplan 
+ plan gasafzet gekombineerd) nodig. 

kernenergie schept banen 
De heer Nagte9aal (werkzaam bij een 
"grote energiemaatschappij" zoals hij 
vaag meedeelde) heeft een recept voor 
de problemen. "We moeten het energie
beleid niet voorop stellen, maar eerst 
kijken naar het sociaal ekonamische 
beleid. Los de werkloosheid op door de 
bedrijven ruimte te geven, door hen 
goedkope energie te leveren." Hij ver
tenwoordigt het standpunt van de vader
landse industrie (zie ook : "Belicht"). 
"Materieel welzijn spreekt de mensen 
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meer aan dan immaterieel welzijn". 
Voor kernenergie ziet Nagtegaal nog 
toekomstmogelijkheden: "als het posi
tieve effekt van kernenergie op de 
werkgelegenheid duidelijker naar voren 
wordt gebracht, wordt kernenergie door 
velen eerder aanvaard!" 

politici afwezig 
De Stuurgroep ("wij opereren onafhan
kelijk tussen re~ering en bevolking") 
is tevreden over de presentatie van 
de toelichtingen. OVerigens worden er 
zinnige vragen gesteld, door de Stuur
groep. Sommigen (aoals de PNEM-mensen) 
worden flink op de pijnbank gelegd. 
Ook het regionale aspekt (met Doel en 
Mol op achtergrond) komt duidelijk naar 
voren. Dankzij de brabantse reakties. 
Helaas lijkt deze materie voor brabantse 
politici bijzaak: in de zaal zit geen 
enkele vertegenwoordiger van de Staten. 
Misschien is dat ook beter voor een 
diskussie, die al jaren bulten de pro
vinciehuizen aan de gang is. 

'"Ik ben nu wel zo'n beet.fe voorbereid 
op de diskussiefase" 

WK 
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"Voorlichting van bestaande instanties is onvolledig" 

Alternatieve energie in aktie 
Tegen de stroom van propaganda door pro-kernenergielobby en grootscha
lige energiemonopolisten roeien moeizaam de bootjes van groeperingen 
en personen die een stuk verfrissend idealisme in de praktijk brengen. 
Onder de naam van energiewinkel, in stichtingavorm of op andere wijze 
breidt de vloot zich gestadig uit. Van Maastricht tot Schiermonnikoog, 
van Hoek van Holland tot Dinxperlo. Storende golfbewegingen overdwars 
worden af en toe veroorzaakt door overheidsinstanties. 

In de Eindhovense Bergstraat vinden we 
op nr. 10 de Stichting Energie Bewust. 
Zij ontplooie daar een deel van haar 
aktiviteiten. Deze moeten leiden tot 
energiebesparing, meer aandacht voor 
duurzame energiebronnen en een grotere 
bewustwording op het gebied van energie. 
De groep bestaat uit een aantal (niet
werkeloze) deskundigen op het terrein 
van bouwfysica, werktuigbouw, natuur
kunde, elektrotechniek en dokumentatie. 

gratis voorlichting 
Onder hen zijn vier TH-ingenieurs. Ze 
stellen hun kennis en ervaring gratis 
beschikbaar. Op donderdagavond en zater
dagmorgen kan men inlichtingen en advie
zen verkrijgen. De kwaliteit van de ge
geven informatie wordt mede bepaald 
door een uitgebrPide documentatie. Het 
verzamelen van informatiemateriaal, het 
onderhouden van kontakten, studie, ad
ministratie en nog wat zaken kost de 
groep wekelijks vele uren. Wat bezielt 
deze mensen, onder wie veel dertigers? 
Indien uitgedost in donkerblauwe blazer 
met stropdas zouden ze uiterlijk in 
niets te onderscheideon zijn van de 
"young captains of industry" van onze 
multinationale vrienden Esso en Shell 
(deze namen schieten me toevallig te 
binnen) • 
Peter van Emden nam het initiatief tot 
de oprichting van de Stichting Energie
bewust, als vervolg op de in 1980 opge
richte Energiewinkel, maar met een veel 
uitgebreider takenpakket. 
De groep aan het woord: "De voorlich-
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ting op het gebied van energie door de 
bestaande instanties is onvolledig. Dat 
blijkt onder meer uit een notitie van 
de Algemene Energie Raad. Verder is de 
voorlichting nogal versnipperd. Dit en 
persoonlijke interesse in de vele as
pecten van het energiegebeuren leidden 
tot het hiervoor genoemde initiatief. 
Bij ons vind je, gratis tot tegen zeer 
geringe kosten, informatie op alle ge
bieden." 

spreek je huisbaas aan 
Maar wat hebben de mensen aan gratis in
formatie als ze geen geld hebben om in 
energiebesparende toepassingen te inves
teren? 
"Dat gaat dan om mensen met lagere inko
mens. Die wonen meestal in huurhuizen. 
Door gezamenlijke aktie kunnen ze, als 
dat nodig is, de huisbaas bewegen be
paalde voorzieningen te treffen, waar 
beide partijen beter van worden. Zoals 
bijvoorbeeld de bewoners van een flat
gebouw in Roermond, die ons hebben laten 
komen om advies te geven. In goed over
leg met de eigenaresse en bewoners wordt 
dat nu uitgevoerd. Voor dergelijke uit
gebreide adviezen wordt gewerkt tegen 
vastgestelde tarieven. 
Dit is meteen een voorbeeld yan ons pro
jekt Energieburo. Dat werkt door het ge
ven van adviezen, kosten-batenanalyses 
en begeleiding bij de uitvoering, mee 
aan de realisering van onze doelstellin
gen. Dit buro gaat in de toekomst zelf
standig funktioneren. Er worden ook me
tingen gedaan en onderzoek naar de warm
tehuishouding van woningen en gebouwen. 
Het F~ergieburo dient ook als ontmoe
tingspunt voor (nieuwe) energiebespa
ringsbedrijfjes in de regio Eindhoven. 
Daarnaast is er ons projekt "Energiek". 
Dit beoogt een ambachtelijk uitvoerend 
orgaan op te zetten, dat kleine klussen 
aanneemt. Een goede gelegenheid om wer
keloze jongeren aan een baan te helpen. 
In het begin eventueel in het kader van 
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de werkverruimende maatregelen (WVM) in 
samenwerking met de gemeente, later als 
zelfstandige bedrijfjes. Dus klachten 
over concurrentie vervalsing zijn onge
grond, terwijl bovendien meestal op ter
reinen gewerkt wordt waar commerci~le 
bedrijven geen brood in zien. OVerigens, 
als we alleen al aan isolatie denken, . 
ligt er nog een enorm stuk werkgelegen
heid open." 

bewust· 
.. 

energie 

------ t 
G. 

t~ 
~ ~--~ 

informatie 
adviezen 
kursussen 
op energiegebied 

betutteling 
Hoe is de verhouding met de gemeente? 
"Die is vrij goed, alhoewel ze de hand 
stevig op de knip houden. We hebben ook 
goede relaties met enkele plaatselijke 
bedrijven. Willen de burgers hun plan
nen gaan uitvoeren, dan wordt er ·door 
de gemeente echter nog wel eens betut
teld. Simpele pech bijvoorbeeld als je 
huis met de voorkant op het zuiden 
staat, want zonnecolle~toren mogen"niet 
aan de stra~tkant. Daarnaast ontbreekt 
het aan duidelijke installatievoor
schriften, zowel voor zonnecollectoren 
als voor windmolens. Voor wat be~eft 
het laatste wordt er iets.aan gedaan 
door de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten. Oe Werkgroep Duurzame Energie 
Z.O.Brabant heeft ook behoefte aan dui
delijkheid. Deze groep i.o. bestaat uit 
ca. vijftig personen, meest zon- en 
windklanten van het Energieburo. 
Met zeer goede isolatie en energiezui
nige apparaten komen we al tot een aan
zienlijke energiebesparing en veel min
der vervuiling van het leefmilieu. Een 
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verbruik per woning van 9emiddeld 1500 
m3 aa~dgas per jaar behoort tot de mo
gelijkheden. Gebruiken we ook nog zon 
en wind, dan wordt de e~rgieafhanke
lijkheid van de grote producenten zeer 
gering. OOk in veel bedrijven worden 
trou~ns allerlei maatregelen genomen 
om het energieverbruik te beperken. Bij 
veel overheidsinstanties loopt het nog 
wat stroefjes." 

krappe beurs 
Hoewel de meeste uren niet in rekening 
worden gebracht, zijn er toch veel kos
ten voor documentatiemateriaal, publi
citeit, telefoon, huisvesting e.d. Deze 
kosten worden momenteel maar gedeelte
lijk gedekt. Een groot deel is uit ei-
gen zak betaald. · 
Geldgebrek is een belemmering. Jullie 
krijgen toch zeker wel subsidie? want 
wat jullie doen is toch in het belang 
van de maatschappij. · 
"We hebben subsidie van het Centrum 
voor Energiebesparing in Delft. Dat 
dekt voor bijna 20% de huidige begro
ting. Ten behoeve van eigen huisvesting 
(we zitten nu nog in de ruimte van de 
Milieuwinkel) hebben we subsidie aan de 
gemeente Eindhoven gevraagd. Dat is af
gewezen. Vorig·jaar was er wel drie 
miljoen gulden extra winst door meetver
schillen bij het gasverbruik, maar voor 
onef is er geen geld· meer over.. Een klei
ne computer, nodig voor de opslag en 
verwerking van informatie, kunnen we he
lemaal wel vergeten." 

zelf doen 
Geen kernenerqie., geen kolen en de men
sen willen alles "navenant" blijven 
doen. Kan d~t? 
"Pe cursus over energie bij het Milieu 
Èducatie Centrum, waar wij ook aan mee
werken, leert je dat er oplossingen 
zijn. Bèlangrijk is het ook de mensen 
te brengen tot.een bewuster omgaan met 
energie, tot een andere, minder verspil
lende leefwijze. 
Hebben jullie nog plannen voor de toe
komst? 
"Een (ver) toekomstplan is ons projekt 
"Zelfwerkzaamheid". Onder begeleiding 
kunnen mensen, eventueel in groepsver
band, zelf zonnelnergie-installaties of 
kleine windmolens bouwen. Dat willen we 
doen in samen~rking met de ODE, dat is 
de Organisatie voor Duurzame Enerqie." 

DS 
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CDA en VVD zetten kiezers in de kou 

Het verloren tribunaal. • • 
In het kader van de komende ~er
kiezingen had de werkgroep Kalkar 
op 27 april een tribunaal geor
ganiseerd. Het was de .bedoeling 
de energiepolitiek van de afge
lopen vier jaar te onderzoeken. 
waarom het niet doorging. 

De opzet van het tribunaal was zorg
vuldig onpartijdig. Als voorzitter 
was Mr.Alex Brenninkmeijer van de 
vakgroep-Staats- en Administrtief 
recht van de KHT aangezocht. Het on
derzoek zou gedaan worden door drie 
plaatselijke journalisten van een 
dagblad en twee weekbladen. Zij zou
den het forum van gemeenteraadsleden 
vragen stellen over de onderwerpen: 
energie & gezondheid, energie & werk
gelegenheid en energie & portemonnaie. 
Zij,hadden ieder een onderwerp. 

-De vraagstelling was als volgt inge
deeld. 1 kwartier voor de journalist 
en 3 kwartier voor de zaal. 
Deze nieuwe opzet sloeg aan bij veel 
partijen. Doch het mocht allemaal niet 
baten. Na een eerdere toezegging trok 

de VVD haar medewerking in met als ar
gumentatie: Wij leggen over de gevoerde 
politiek alleen verantwoording af aan. 
onze leden. De volgende dag volgde het 
CDA met dezelfde argumenten. Om het 
tribunaal te redden hebben ver
volgens de rechter/voorzitter en de 
werkgroep Kalkar nog enige malen over
leg gehad met de genoemde partijen. 
Op een toezegging dat er over de par
tijen geen uitspraak gevraagd zou wor
den gingen zij niet in. De vraagstel
ling aan de zaal zou beperkt blijven 
tot het doen van een uitspraak van de 
totale energiepolitiek. Met deze vol
harding werd de uitslag voortijdig be
kend: De energiepolitiek is buiten de 
gemeenteraad niet bespreekbaar. Zelfs 
in perioden van verkiezingen, wanneer 
partijen zich aan de kiezers duidelijk 
plachten te maken is dat onmogelijk. 
De werkgroep Kalkar in vergadering met 
de rechter en journalisten hebben toen 
maar besloten de andere partijen geen 
kans te geven zich achter de VVD en 

T.d.L. ..-.. .........._ 
het CDA te verschuilen.

1 
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Onvoorbereid parlemen•t•ai•r•d•eb•a•t•_ d•re•i•g•t J • •• .. 
• Vaart achter Eurochemie J 

De Vlaamse en Zuid-Nederlandse komitees 
tegen kernenergie plannen akties in ver
band met het parlementedebat in België 
over kernenergie, dat plots voor de maand 
juni is gepland. Bij dat debat moet er 
een beslissing vallen over de twee nieuwe 
kerncentrales die aangevraagd zijn en over 
heropening van de opwerkingsfabriek Euro
chemie in Mol. Bet reg-eringsstandpunt is 
nog niet bekend. Minister Knoops is fer
vent voorstander van kernenergie, maar 
zijn collega Maystadt is meer voor ener
giebesparing. 
De Vlaamse Verenigde Aktiegroepen voor 
Kernstop VAKS vrezen dat een meerderheid 
voor heropening van Eurochemie zal zijn. 
De bouw van de kerncentrales zal mogelijk 
niet doorgaan, omdat er nu ook een aktie
va Waalse kolenlobby is ontstaan tegen 
kernenergie. Meer kernenerg~e betekent 
minder kolen en meer werkloosheid, aldus 
deze lobby. Verontrustend vindt de VAKS 
dat veel mensen denken dat Eurochemie af-
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val verwerkt. Voor die mensen is herope
ning een goede zaak. Dat heropening in 
feite de weg baant voor de komst van de 
snelle kweekreaktor is nauwelijks bekend, 
aldus VAKS. 
De akties in Belgii zullen vooral het ac
cent op de voorlichting leggen: de poli
tici zullen via een kaartenactie benaderd 
worden, de bevolking via muurkranten en 
tijdens een intensieve huis-aan-huis in
formatieaktie in Mol en omgeving. Ook zul
len de organisaties die de demonstratie 
ondersteunden van 25 oktober 1980, waar 
tienduizend mensen tegen heropening demon
streerden, gemobiliseerd worden. In Zuid
Nederland zijn de plannen minder defini
tief. De Werqroep Stop Atoomplannen Kem
pen en de SSK Eindhoven willen de kaar
tenaktie qraag verbreden (zie brandstof). 
De SSK Eindhoven heeft een brandbrief 
verstuurd naar 80 organisaties waarin zij 
om aandacht vraagt voor het debat en om 
medewerking aan de akties. 
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Tekort Kalkar gefinancierd met nieuwe kerncentrales 

Miljardenstrop aan de Rijn 
Op 16 fabruari van dit jaar maakte de westduitse minister voor Onder
zoek en Technologie, von Bülow, bekend dat de financiering van de bel
gisch/nederlands/duitse Snelle Kweekreaktor is rondgekomen. Een tekort 
van 1,2 miljard Mark wordt 'gedekt' door westduitse elektriciteitsmaat
schappijen. voor de anti-kernenergiebeweging geen leuk nieuws. 
Maar achter de schermen zit nog slechter nieuws! Voor de afbouw van 
Kalkar heeft de minister een aantal toezeggingen moeten doen •••• 

West-Duitsland, België, Luxemburg en Ne
derland besloten in '67 tot de bouw van 
een experimentele Kweekreaktor, met een 
gepland vermogen van 300 Megawatt. De 
overeenkomst tussen de vier landen was 
noodzakelijk in verband met de hoge bouw
kosten (in '67 geraamd op 300 miljoen 
Mark!). Bovendien paste zo'n samenspel 
uitstekend in het EEG-streven naar enge 
samenwerking op atoomgebied. De Kweek
reaktor zou de weg openen naar de vol
gende fase in de splijtstof-cyclus: de 
plutonium-ekonomie. 
Na een lange lijdensweg kon in 1974 de 
eerste paal in de grond. Het verzet te
gen de "Snelle Broeder" kwam spoedig op 
gang (aan beide kanten van de Rijn), en 
de eerste twijfels over haalbaarheid 
en technische beheersing van het kweek
proces waren gezaaid. Lastige burgers 
dienden bezwaarschriften in, en zelfs 
in (duitse) politieke kringen sloeg de 
aarzeling toe. 
De bouw verliep niet voorspoedig. Ver
gunningen bleven uit, en konstrukteurs 
stuitten steeds op nieuwe onverwachte 
problemen. 

tekorten 
Afgezien van de vraag of "Kalkar" ooit 
zal werken, heeft de reaktor-in-aanbouw 
op ~~n punt inmiddels bewezen dat hij 
kan kweken: de financiële tekorten re
zen de pan uit. "Kostenramingen van der
gelijke onderzoeksprojekten moet je met 

(3,14) vermenigvuldigen" suste de west
duitse minister van Ekonomische Zaken. 
In 1980 bleek ruim 1 miljard extra no
dig te zijn voor uiteindelijke voltooi
ing van Kalkar. Duitsland ging onderhan
delen met de twee partners, Nederland en 
België/Luxemburg. Immers, in '67 was de 
afspraak gemaakt dat België en Nederland 
ieder voor 15% in de bouwkosten zouden 
deelnemen. Toen in '75 het gapende gat 
al duidelijk zichtbaar werd, besloten 
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belgische en nederlandse regering dat 
zij ieder maximaal 500 miljoen zouden 
~unnen bijdragen. Dat was toe al niet 
voldoende, maar de duitsers deden daar 
niet moeilijk over. 
In 1980 volgde een dringend b~roep op 
België en Nederland tot bij-betaling: 
de kosten werden geraamd op 5 miljard 
en West-Duitsland vond een duitse bij
drage van 80% onderhand wel wat veel. 

België en Nederland weigerden het vast
gestelde plafond (samen 1 miljard) te 
overschrijden: de toegeslagen ekonomische 
krisis maakte het voor beide parlementen 
niet meer mogelijk nog meer geld uit 
te trekken voor de peperdure kweker. 
Bonn bleef met de zwarte piet zitten, 
een gat van 1,2 Miljard. OOk de west
duitse overheid sloeg aan het bezuini
gen. "Als we nu eens bij de elektrici
teitsmaatschappijen gaan bedelen •• " 
moet Von Bülow hebben gedacht~ eind '81. 
Zijn eerste pogingen stuitten op onbe
grip van de kant van duitse stroombe
drijven; er kwam geen pfennig los. 
Maar na twee maanden zeuren, kon Von 
Bülow op 16 februari j.l. aan de pers 
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meedelen dat het tekort gedekt zou 
worden door de duitse elektriciteits
maatschappijen. Kalkar leek gered! 

wisseltrucs 
De vreugde van Minister Von Bdlow zou 
wel eens van korte duur kunnen zijn. 
voor de (gedeeltelijke) financiering 
heeft de minister moeten toegeven aan 
een aantal voorwaarden van de kant van 
de elektriciteitsmaatschappijen. 
De belangrijkste voorwaarde luidt: de 
Bondsregering moet er voor zorgen dat 
het parlement van de deelstaat Noord
Rijn/Westfalen, waar Kalkar gelegen is, 
de fel begeerde laatste vergunning voor 
opstarten van de Kweker metterdaad ver
leent. En wel zo snel mogelijk. 
Dat zou enorme politieke konflikten kun
nen oproepen tussen de twee overheden. 
Een tweede voorwaarde lijkt een kopie 
van een nederlande voorbeeld: de "Kalkar
bijdrage" van de elektriciteitsmaatschap
pijen mag 'verhaald' worden op de stroom
prijs van de afnemers. De bekende "Kal
k.arheffing" uit 1973 wordt herhaald in 
'82 in Duitsland. De grootverbruikers 
(industrie) hebben al aangekondigd dit 
niet te zullen pikken. Aan de andere 
kant stellen enkele elektriciteitsmaat
schappijen dat hun voorschot wordt terug
getrokken als de heffing niet mag door
gaan. De politiek mag de zaak oplossen. 
Tegelijkertijd ontstaan er merkwaardige 
situaties in West-Duitsland: de BEW (Bam
burgische Elektrizit!ts Werke),eiqendom 
van de gemeente Hamburq, zou wêl 52 mil
joen Mark in Kalkar willen steken, ter-

De Kalkar-centrale in aanbouw 
(foto: W. Kersten) 
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wijl ze zich willen terugtrekken uit 
kerncentrale Brokdorf! 
Maar de smerigste 'wisseltruc' is uit
gehaald door 3 elektriciteitsmaatschap
pijen in Beieren, Hessen en Nedersaksen, 
die nu "groen" licht qaan krijgen voor 
de bouw van drie nieuwe kerncentrales. 
De centrales (onder andere te Lingen) 
worden geleverd door Kraftwerk union, 
de duitse reaktor-industrie, die daar
door van de totale ondergang wordt ge
red: sinds 1978 zit de KWU zonder orders. 

wtr h~ben es 
nicht gewu0t \ 

t 

KALKARPROJEKT WOKDT MilJARDENRAMP 

Kalkar-kater 
"Kalkar" zal, zoals de papieren er nu 
bijliggen, wel worden afgebouwd. In '86 
wordt het symbool van onbezonnenheid 
officiëel in gebruik genomen. 
Voor Nederland en Belgiê is de kater nu 
duidelijk te voorspellen: als de kweker 
een 'flop' blijkt te zijn, is alle geld 
weggegooid. En voor het geval de kweker 
inderdaad stroom gaat leveren, zal die 
stroom voor westduitse elektriciteits
maatschappijen bestemd zijn. Immers, zij 
en de overheid hebben ruim 85% van de 
bouwkosten betaald. 
Nederland en Belgiê zullen altijd met 
lege handen achterblijven. Misschien kun
nen beide landen zich nog "officiêel" 
uit het Kalkar-projekt terugtrekken door 
het vertrouwen in kweek-reakteren op te 
zeggen. Dan is de kater mogelijk sneller 
vergeten. 
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Windmolenbesluiten werken remmend 

Ambtelijke molens 
De groeiende belangstelling voor windenergie stelt de (gemeente
lijke) overheid voor problemen: nergens staan in de Wet bepalingen 
met betrekking tot windmolens. De Gemeente Tilburg maakte haar 
eigen "windmolenbesluit" en de Vereniging Nederlandse Gemeentes 
publiceerde een brochure met een 'model-verordening' ten aanzien 
van windmolens. Voorstanders van windenergie zijn niet erg geluk
kig met de nieuwe voorschriften. 

In Tilburg formuleert medio '81 een club 
ambtenaren (met mensen van Energiebe
drijven, Publieke Werken, Bouw en Woning
toezicht) een 'windmolenverordening', 
als aanvulling op de geldende Bouwvergun
ning. Binnen 5 maanden nadat twee aan
vragen van partikulieren zijn afgewezen , 
staat er zwart op wit: "Het is verboden 
een windturbine op te richten", gevolgd 
door de zinsnede dat Burgemeester en 
Wethouders vrijstelling kunnen verlenen 
als aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. 
Op deze 'positieve benadering van wind
energie', zoals de Gemeente zelf be
weert, wordt kritisch gereageerd vanuit 
Energieburo de Knijpkat en "Zonnewind", 
de tilburgse windmolengroep. Een alter
natief windmolenbesluit wordt ingediend, 
maar het oorspronkelijke ambtenaren
besluit verandert niet. Half december 
keuren B&W het windmolenbesluit met de 
aanvullende voorwaarden goed. Een ge
meentelijk persbericht haalt zelfs het 
Journaal. "Elke tilburger mag windmolen 
in tuin zetten", luiden de krantenkoppen, 
waarmee een doorbraak voor windenergie 
wordt gesuggereerd. 

beperkingen 
Inderdaad mag elke tilburger een molen 
in z'n tuin plaatsen: hèèèle kleintjes 
die het aanzien niet waard zijn. Het 
windmolenbesluit stelt in de aanvullende 
voorwaarden: "De rotordiameter mag niet 
groter zijn dan 1/4e van het onderlig
gende erf" . Bij een gemiddelde erfbreedte 
(in stad Tilburg) van 6 meter, betekent 
dit: dat de draaicirkel maximaal 1 , 25 me
ter mag zijn: te groot voor speelqoed, 
te klein voor stroomopwelcldng. 
Daarmee is de kous af. Potentiêle wind
molenbouwers zullen moeten ve·rhuizen 
naar woningen met bredere erven. 
Voor de ambtenaren is het moeilijk om 
aan te geven waar deze norm op geba
seerd is. Het lijkt verdacht veel 
op "natte-vinger-'Werk". 
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olievlek 
Het tilburgse molenbesluit heeft veel 
belangstelling gekregen van andere 
gemeentes, die ook tegen dit verschijn
sel aanhikken. De Gemeente Nieuwegein 
vraagt een kopie, en maakt haar 'eigen' 
verordening door hier en daar wat kom
ma's en punten te wijzigen. Zo is de 
maximale rotordiameter in Nieuwegein 
bepaald op 1/Se van de erfbreedte: nög 
beperkter dan de tilburgse formule. 

Om meer landelijke lijn te scheppen, 
heèft de Vereniging Nederlandse Gemeen
ten (VNG) een peperdure brochure ("Ge
meenten en windmolens" ) gemaakt, die 
menig ambtenaar houvast kan bieden voor 
het uit te stippelen beleid. 
Volgens de vNG ·dienen· gemeenten een po
sitieve houding in te nemen bij windmo
leninitiatieven van burgers: administra
tieve hindernissen moeten geslecht wor
den . De juridische, bestuurlijke en be
leidsmàtige aspekten vormen de hoofd
moot van het VNG-verhaal, waarin wind
energie positi~f (!) wordt benaderd. 
De problemen liggen voc;>rnamelijk in ste
delijke qebieden; ~aar bestemmingsplan, 
hinderwet, geluidshinderwet, welstands-

allicht 213 



bepalingen, enz. de lastige klippen 
voxmen. ·DE VNG is eigenlijk ook geen 
voorstander van stimulering windenergie 
in woonwijken. 

veilighéid troef 

Vriend ên vijand van windenergie zijn 
het over 44n zaak duidelijk eens: wind
molens, hoe klein of groot, moeten vei
lig zijn. Weqvliegende wieken of omval
lende mas.:ten kunnen ongelukken veroor
zaken, ên tasten het vriendelijke karak
ter van windenergie ernst~g aan. 
Maar de veiligheidsvoorschriften kunnen 
ook sterk ov~rdieven worden, zoals in 

Ander weerbericht gewenst 

De groeiende groep gebruikers van alter
natieve energie-systemen (windmolenaars 
en zonneboeren) zou zeer geba;at zijn 
met een "eigen" weersvoor&pelÜ.ng. 
voor zeilers, landbouwers, scheepva~rt 
bestaan reeds aparte 'mededelingen, ~er
zorgd door het ~I. 
In Zuid-Nederland, althans zo lijkt het, 
wordt eerder afgestemd op Ukkel dan op 
De Bilt: de belgische weersverwachtingen 
zi.jn beter afgestemd op de (belgische) 
regio's en grensqebieden. 
overigens overweegt het KNMI de mogelijk
heid voor regionale weerberichten. In 
19.83 start een proef voor Midden-Neder
land. Bij een succesvol resultaat wil 
men komen tot 5 regionale weerberichten, 
met een "geldigheid" van 12 uur. 
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het tilburgse besluit. De voorschriften 
werken dan remmend. 
De organisatie vóor Duurzame Energie 
(ODE) tekent daarbij aan dat de gemeente 
teveel uitgaat van een papieren situa
tie: "Men kijkt alleen naar datgene wat 
geconstrueerd is". Het is veel veiliger 
om een molen eerst geruime tijd, bij
voorbeeld een jaar, op een proefveld 
buiten de stad te laten draaien• Daarna 
zou die molen zonder bezwaar in de wijk 
kunnen worden geplaatst,. als ie dan nog 
heel is. 
OVerigens publiceert ODE over enige tijd 
een eigen brochure, "Vergunningen voor 
een windmolen", bestemd voor (aanstaan
de) molenaars die de ambtelijke molens 
willen betreden in de wir-war van regel
tjes, wetjes en normpjes. 
Onlangs verklaarde een b\lrgemeester zon
der blikken of blozen: "Het lijkt erop 
dat gemeentes met windmolens m4ér moeite 
hebben dan met kerncentrales". 
Hij kon wel eens groot gelijk hebben. 

praktische literatuur 

Vöor geestdriftige molenaars nog een 
kleine qreep uit recente literatuur: 
e WINDENERGIEATLAS (TNO), verschijnt 

in zomer '82 
e KLIMAATBOEK WIND (KNMI), verschijnt 

in lente '82 
• W~NDWERKBOEK (in boekhandel) 
e "DUURZAME ENERGIE", uitstekend kwart

aaltijdschrift van ODE, postbus 750, 
3500 AT Utrecht. 

WK 

De.regio Eindhoven kent al enkele jaren 
een "smog-alarm": bij te verwachten 
smog-situaties (warm weer, windstil) 
wordt de bevolking verzocht zo weinig 
mogelijk gebruik te maken van de auto. 
Deze grauwsluier is het spookbeeld voor 
bezitters van zonne-kollektoren! 
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Oproep 
De Stichting voor Milieu-edukatie is 
van plan om dit najaar een overzicht 
uit te brengen van energiespelen. 
Zij heeft gemerkt dat het nogal 
moeilijk is om die spelen te vinden. 
Daarom vraagt ze nu alle mensen die 
van het bestaan van een of meer 
energiespelen weten, om dat aan haar 
door te geven. Het adr~s is: Riet en 
Wies, Stichting voor Milieu-edukatie 
Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht, tel. 
030-333357. 

De Werkgroep Stop Atoomplannen Kem
pen is begonnen met een kaartenak
tie. Doel daarvan is onze bezorgd
heid over de plannen m.b.t. de op
werkingsfabriek Eurochemie in Mol 
duidelijk te maken aan onze medebur
gers in België. 
Voorop dit nummer ziet u hoe de 
kaar~ eruit ziet; op de achterkant 
van de kaart staat uitgelegd waarom 
de 'kaarten verstuu~d worden. Bij de 
WSAK zijn voor een gulden enveloppen 
te koop, waarin vijf kaarten zitten 
en vijf adressen van mensen in en 
rond Mol. 
Voor meer inlichtingen: WSAK, de 
Krans.sen 37, 5581 AG Waalre, tel. 
04904-4609. 

brandstof 
signalen over energie 

Aanbieding 
Te koop: de volledige eerste jaar
gang van 'allicht' voor slechts vijf 
gulden (inclusief verzendkosten) • 
Bel nu: 013-351535. 

50++ ++50 
Oproep aan alle 5o++ 
KM op Tweede Pinksterdag naar het 
pinksterkamp in Amelisweerd voor 
overleg in verband met de akties te
gen kerngeweld. 
Wij gaan meedoen aan de landelijke 
aktiviteiten op onze eigen wijze als 
50+, zij het in nauw verband met de 
jongeren. 
Wij willen graag dat er die dag heel 
veel 50-plussers komen. Men zal zich 
die dag o.a. het hoofd buigen over 
de mogelijke aktiviteiten van de 50+ 
tijdens de akties rondom "Petten", 
d.w.z. tegen het dumpen van atoom
afval in zee. Vlugschriften "Stop 
dumping atoomafval" zijn te bestel
len bij de diverse kontaktadressen. 
Voor meer informatie: 04920-34809, 
01859-4156 of 070-857241. 

"De lozing van radioak.tieve afval
stoffen door de kerncentrales bij 
Doel levert geen alarmerende besmet
ting van water, lucht of bodem op". 
'n Piepklein berichtje in de Volks
krant (20/4/'82). Het antwoord van 
Staatssekretaris d'Ancona (Sociale 
Zaken) op schriftelijke ,Kamervragen. 
Zelfs de Europese Commissie onder
steunt deze opvatting. Geen wonder! 
De Commissie is 100% v66r kernener
gie, met een belg (Davignon) als 
europees Commissaris voor Energie
beleid. OVerigens, hoe zou het ant
woord luiden als "Doel" (met straks 
5 atoomcentrales) vlakbij het Bin
nenhof lag? 

Milieu-Memoires 
Paul Staes, voorzitter van Milieu
groep Benegora, heeft zijn 13-jari
ge bevindingen (als journalist en 

milieuman) 
samengevat in 
zijn "memoi
res". Met na
me in België 
is het milieu 
slachtoffer 
van mensen 
die zich wil
len verrijken. 
Daarbij is 
omkoperij, 
zwndel, kor
ruptie aan 
de orde van 
de dag. Het 

boekje (f 16,80) is opgedragen aan 
Ben de Klerk, collega van Paul 
Staes), die onlangs is overleden. 
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