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Een lltroombesparende PL-Iamp
wat 4 kerncentrales kunnen
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Ook dit is windenergie!

Met zuinige lampen één kerncentrale uit

Dewind kan

ZON + ISOLATIE = 900 KUUB GAS PER JAAR

E:nergjezainig huis in Albl asserdam: jBarver brulk: 900 m3 gali

HET VERSCHIL
IS 1112

KERNCENTRALE
~ ~

NORMAAL ~ TOCHTEND ~ 2.500 KUUB GAS PERJAAR

Norm aal doo rsnee huis : jaarver bruik: 2000 m 3 gas

LEES HOE U KERNENERGIE OVERBODIG MAAKT

Dodewaard driewerf overbodig Borssele driedubbel dichtAktie
Schoonstroom

..Akti e Schoo nsiroo m, sc ho ne
energie maa kt ke rnene rgie
ove rbodig". Onder dit mott o
neemt d e Vere niging Mili eude
fensie het ini tiatief tot een aktie
voor een energie beleid zender
kernenerg ie.
Zo'n aktie is op di t mo ment van
groot be lang. liet is zeer de
vraag of de regering na de ra mp
in Tsjernohyl een an dere koers
zal inslaa n. De plannen tot de
bouw van nieuwe kerncentral es
zi jn onder druk van de p ublie ke
op inie uitgest eld , maar nog a l
Ierminst defi nitief van de baan.
Int egendeel zelfs . zo lijkt het .
Wie een toekomst wil eonde r
kernene rgie. moet niet af wach
ten, maar zelf tot a ktie over 
gaan. De technisc he moge lijk
heden zijn er. Er liggen reële
alt ern atleven . Deze krant in for
meert u erover en bied t de mo
gelijkheden tot a k tie .

In Weesp zijn in " maande n ti jd
de gloei lampen in de lantaren pa
len vervangen door energiezui nige
broertjes. wa t een redu ctie ople
veede van 100 kilowatt. Zou deze
maa tregel in all e gemeenten ui t
gevoerd worden da n besp aart dat
meer electriciteit da n Dodewaard
oplevert.

Bij Maurik in de Lek wordt in de
bestaande st uw een water kr acht
centra le ingebouwd. Ook bij Linne
en Lith in de Maa s ga at dat geb eu -

waterkracht in de Maas

ren . Wordt er gestreefd naar max i
male energieopbrengst dan zi jn 5
van deze centrales goed voor 1
Dodewaard .

De gemeente lleerhugowaard
bespaarde in 4 jaa r t ijd 53'« op het
gemeente lijk gasverbru ik. Dat was
een half miljoen kubieke meter
gas , zond er dat ze het kou der kr e
gen. Als nog geen kwart va n de
gemeenten di t voorbeeld volgt kan
Dodewaard ongemerkt op slot.

Schiedam han teert als nonn
voor haar nieuwbouw en sinds
kort ook voor haa r bestaande
bouw een gas verbruik van 1000
kubieke meter pe r jaa r als maxi
mum. Als éénde rde va n de ge-

de kerncentrale in Borssele

meenten dezelfde norm ha nt eerde
was Borssele overbodi g.

In Nede rland kan zonder ru im
lelijke problemen 6.000 l't1egawatt
aa n windmolens gep laatst worde n.
Als in Nederland snel werk van
windenergie wa s gemaakt en er
eenachtste van die 6.000 Megawatt
was neergezet ha d de kerncentral e
in Zeeland dichtgek und.

Zon ne boilers zijn nog te duur.
Maar kos tenverlagingen zitten er
aa n te komen. Met inve steringen in
zonneboilers ka n op het wannwa
te egebru ik in de wonin~bouw en
kantoren zo'n 1 mld m gas be
s • .t"J:t'i

ikt in een moderne gçse lectric
tscto nt ral", ·d ,an: lrve rt' ~d-ve
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Energiebesparing en warmtekracht
maken kernenergie overbodig

Keuze voor de elektriciteitsvoorziening.

2500 MW

5200 MW

extra
warmte/kracht

voorSlei uit de
"pleidooinota" van CE,
Consumentenbond,
FNV en vele anderen

elektriciteits
besparing
windenergie
belastingsturing
hoogefficiënte
gascentrales

Warmtekrachtinstallaties zijn
kleine electriciteitscentrales,
waarbij ook de afvalwarmte opti
maal wordt gebruikt.

Een gewone electriciteitscentra
le heeft een rendement van 40%.
een warmtekrachtinstallatie van
80%. Warmtekracht is een bewe
zen techniek. In de industrie, in
grote gebouwen, ziekenhuizen,
zwembaden en flats met blokver
warming, draaien reeds jaren der
gelijke installaties. Een belangrij
ke reden waarom warmtekracht
niet veel vaker wordt toegepast is,
dat het voor veel bedrijven en

giebesparing, de Consumenten
bond, de FNV en verschillende
milieuorganisaties.

4000MW

5200 MW

kernenergie

kolen

voorstel minister van
Economische Zaken

Sprookje
In de pers is regelmatig te lezen

dat kernenergie kan voonien in
50% van de energievoorziening.
Dit is onjuist. Kernenergie wordt
uitsluitend gebruikt voor electrici
teitsopwekking en kan zo'n 50%
van de electriciteitsvoorziening
voor haar rekening nemen. De
electriciteitsvoorziening omvat
zo'n 20% van de energievoonie
ning. Anders gezegd: kernenergie
kan maximaal voorzien in zo'n
10% van de energievoorziening.

rapport Pleidooi voor een veilige
en goedkope electriciteitsvoorzie
ning van het Centrum voor Ener-

Een keuze tegen nieuwe kern
centrales betekent gelukkig niet
automatisch een keuze voor kolen
centrales. Aan kolencentrales kle
ven ook belangrijke milieuproble
men. De bijdrage aan de verzuring
van het milieu kan echter sterk
worden teruggebracht door rook
gasontzwaveling en de afvanging
van stikstof. De enorme hoeveelhe
den vliegas en kolenslakken, die na
verbranding overblijven vormen
een probleem, waarvan de oplos
sing nog aanzienlijk verder weg is.

Het is de vraag of we nieuwe
kolencentrales nodig hebben.
Mocht dit zo zijn, dan is het in
ieder geval zaak te kiezen voor de
moderne, relatief schone kolenver
gassingstechniek in plaats van
voor ouderwetse kolencentrales.

In biJgaand figuur is compact
aangegeven voor welke keuze we
staan. Het deel van het nieuw te
bouwen vermogen, waarover de
gedachten uiteenlopen bedraagt
5200 MW. De regering wil dit
invullen met 4.000 MW kernener
gie en 1200 MW kolen. Een andere
mogelijkheid is de invulling met
2500 MW warmtekracht op aard
gas en 2700 MW te dekken door
achtereenvolgens electriciteitsbe
sparing, windenergie, hoogeffi
ciente gascentrales en belasting
sturing. Onder dit laatste ver.;taat
men maatregelen om de pieken in
het verbruik terug te dringen. Dit
plan is verder uitgewerkt in het

In Amerika en de meeste Europese landen is kernenergie
onderwerp geweest van politieke discussie. Daarbij is duidelijk
geworden dat kerncentrales niet onmisbaar zijn. Denemarken
maakt helemaal geen gebruik van deze energiebron. In Zweden is
bij referendum besloten af te zien van de bouw van nieuwe
kerncentrales. Ook in Amerika komen er al jarenlang geen nieuwe
meer bij. In Duitsland is de discussie na de ramp in Tsjernobyl
opnieuw losgebarsten. Er is een reële kans dat men ook daar een
andere koers inslaat.

In tal van wetenschappelijke rapporten is aangetoond dat het
ook in Nederland anders kan, veiliger en net zo goedkoop. Hoe
ziet zo'n ander beleid eruit?

Zonneboilers, haal ze in huis!
installatie zonneboiler

In Israël zijn ze verplicht, in
Griekenland maken ze er flink
werk van, en in Nederland lijkt de
toepassing van zonncenergie een
schamele toekomst te hebben. Al·
leen de verwarming van zwemba
den met behulp van zonnecollecto
ren maakt een flinke groei door.
Voor huishoudelijk gebruik zijn de
aantallen geplaatste zOllneboilèrs
nog aan de lage kant.

Toch kan een gemiddeld gezin in
de Nederlandse zomer's vrijwel
volledig "draaien" op de prestatie
van een zonneboiler. Het grootste
struikelblok is nog steeds de prijs
die betaald moet worden voor de
aanscha[ van collectoren, boiler en

Nieuwe apparaten kopen?

Informeer eerst even bij het ener
giebedrijf. Daar hebben ze infor
matie over het energieverbruik van
wasmachines. koelkasten, diep
vriezers, enz. Ook bij de aanschaf
van boilers en geisers is het nuttig
om eerst even de diverse appara
ten en merken te beoordelen op
hun energieverbruik.

Zonneboilers huren?

De meeste energiebedrijven heb·
ben ervaring met de verhuur en
het onderhoud van boilers en gei
sers. Waarom zou u niet eens
informeren naar de mogelijkheden
voor het huren van een zonneboi
ler?

Vraag't uw
energiebedrijf

regelapparatuur. De overheid is
niet bereid een vorm van subsidie
te ontwikkelen, waardoor de aan
schaf van zonneenergiesystemen
voor de particuliere huishoudens
[inancieel aantrekkelijker wordt

Ruim 1500 uur per jaar schijnt
de zon in ons land. Zonnecollecto
ren, op schuine daken o[ op aange
paste uames op platte daken, slur
pen de ingevallen zonnestralen op
en geven de warmte door aan een
vloeistof (water of olie) die binnen
in het huis een voorraadvat of
boiler opwarmt Gedurende een
zonnige dag kan de temperatuur in
het vat oplopen tot 70 à 80 graden.
Hel hete water kan worden afge
tapl en gebruikt voor de douche,
de keuken of de wasmachine.
Wanneer het voorraadvat le wei
nig warm water levert, - in de
sombere herfst of in regenperiodes
- wordt het enigszins "voorge
warmde" water op de gewenste
temperatuur gebracht dooreen na
verwarmer, in de vorm van een
geyser of tweede boiler.

De techniek van de zonneboilers
is bekend. de industrie is gereed en
er opereren al enkele installatiebe
drijven op dit terrein. Maar de
belangstelling vanuit het grote pu
bliek is nog erg klein.

Het Gemeenschappelijk Gasbe
drijf van Beverwijk heeft gepro
beerd deze patstelling te doorbre
ken door zelf zonneboilers te gaan
verhuren. Het bedrijf wilde een
hele woonwijk ermee uitrusten.
Maar de woningbouwverenigingen
torpedeerden dit voornemen met
het argument dat slechts eenvijf
de van de woningen geschikt was
voor de plaatsing van collectoren.

De verhuur van zonneboilers
door energiebedrijven en woning-

bouwcorporaties zou een histori
sche doorbraak betekenen voor
een snelle invoering van zonnee
nergie~toepassingen in ons land.
De vraag naar boilers zal sterk
toenemen, en de industrie kan gro
tere aantallen tegen lagere prijzen
produceren en installeren.

Met de huidige relatief hoge
prijzen voor dergelijke installaties,
is zonneenergie alleen weggelegd
voor de rijkeren onder ons. Daarbij
komt nog het probleem dat bewo
ners van huurwoningen nooit op
eigen houtje een dergelijke ingreep
in hun huis mogen verrichten.
Voor flatbewoners zou 't al hele
maal onmogelijk zijn.

De stimulans moet gegeven wor
den door gemeentelijke overheid,
energiebedrijven en woningbouw-

verenigingen. Deze organisaties
kunnen het zich pennitteren inves
teringen te doen in (zonne)energie
projekten waar de terugverdien
tijd niet de hoofdrol speelt. Inves
teringen in zonneboilers voor
(huur)woningen kunnen over een
periode van twintig jaar worden
uitgesmeerd, waarbij de eerste tien
jaar verliesgevend kunnen zijn.
Dat is een aanvaardbare zaak,
wanneer we bedenken dat de le
vensduur van zonne-installaties
ongeveer twintig jaar, bedraagt.

Milieuvriendelijk, energiezuinig
en onuitputtelijk. Wat willen we
nog meer? Informeer bij hel ener
giebedrijf, motiveer en mobiliseer
de huurderscomités en bewoners
groeperingen, en activeer het be
leid van de gemeente.

~
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Zonnecellen.
hoopvol

In de toekomst kunnen zonne
cellen voor de stroomvoorziening
een grote rol spelen. Zij zetten
zonlicht direct om in electriciteit.
Volgens een studie van de Utrecht
se universiteit kunnen zonne
cellen over enkele tientallen jaren
al rendabel in Nederland worden
ingezet. De mogelijkheden zijn
groot. Zonnecellen op dr.-.ken en in
aparte centrales kunnen 30% meer
electriciteit leveren dan we nu
nodig hebben.



Vraag't uw
energiebedrijf

Wanneer het in de winter vriest
dat het kraakt, moet de tempera
tuur van het ketelwater van de
centrale verwarming rond de 90°
worden opgevoerd om de woning
te verwarmen.
In de herist kan deze temperatuur
veel lager, tussen 50-60 graden. Op
elke ketel zit een regelknop beves
tigd, waarmee de ketelwatertem
peratuur met de hand kan worden
bediend. Voor luie mensen bren
gen de "weersafhankelijke regelin
gen" uitkomst. Dil apparaat regelt
automatisch de temperatuur van
het water. Hoeft u nooit meer naar
de zolder. Mei een automatische
regeling kan 10% van het gasver
bruik worden bespaard. Een inves
tering van 300 gulden die in twee
jaar tijd wordt terugverdiend. I

Vraag't uw
energiebedrijf

Ze gaan vijf maal langer mee dan
gewone gloeilampen.
Maar ze verbruiken niet meer dan
een kwart aan stroom, met dezelf
de lichtopbrengst. De SL-lampen
zijn wel wat duurder {f 25,-) dan de
normale gloeilamp. maar het loont
zeker de moeite. Per jaar bespaart
u per lamp ongeveer 57 kiloWatt
uur. Wanneer alle Nederlandse
huishoudens de huidige gloeilam
pen zouden vervangen, ontstaat er
een besparing van bijna 1700 Giga
Wattuur.

Vraag't uw
energiebedrijf

Vraag't uw
energiebedrijf

De koelkast in een doorsnee gezin
heeft jaarlijks ongeveer 450 Kilo
Wattuur nodig om zijn werk te
doen. In de regel wordt er nogal
overgewerkt door deze apparaten.
Met behulp van een koelkastonl
dooi-automaat wordt de ijsvor
ming in en rond het vriesvak be
teugeld.
U kunt ook een tijdschakelklokje
plaatsen tussen stopcontact en
stekker: per dag krijgt de koelkast
een beperkt aantal uren stroom om
zijn werk te doen. De temperatuur
blijft dan ongeveer 6 graden. en
dat Îs voldoende. In de zomer moet
de koelkast meer gelegenheid krij
gen voor de koeling, in de winter
minder. Besparing per jaar onge
veer 300 KiloWattuur.
Een nadeel is misschien dat het
lampje niet altijd brandt (wanneer
de stroom onderbroken is). Dat
went. Wat ook went is het bijko
mende voordeel dat er nauwelijks
ijsvorming plaats vindt.

Vrijwel alle centrale verwarmings
installaties zijn uitgerust met een
pomp om het hete water door de
woning te sturen. Veel pompen
draaien constant, dag en nacht,
zomer en winter. Met behulp van
een I;!ompautomaat (makkelijk zelf
te monteren) wordt het nodeloos
rondpompen (in de nacht en in de
zomer) voorkomen.
Dat levert vaak een stroombespa
ring op van 400 KiloWattuur per
jaar. Bovendien bent u - in de
zomer- een ruismachine kwijt.
De pompautomaat laat de pomp
elke dag even draaien om de con
ditie op peil te houden.

Aktievoeren kost geld. Plaatse
lijke groepen die meewerken aan
de aktie Schoonstroom missen dal
geld vaak. Daarom vragen we aan
deze groepen geen geld voor al het
aktiemateriaal, zoals deze krant,
stickers en affiches.

Het geld moet natuurlijk wel
ergens vandaan komen.

U kunt de aktie Schoonstroom
financieel steunen door een bedrag
over te maken op giro 101100 t.n.v.

Fonds Milieuvriendelijk Ener
giebeleid te Amsterdam. Bij voor
baat dank voor uw bijdrage.

genomen. In enkele gemeenten
probeert men middels een privaat
rechtelijke overeenkomst een ver
bruiksnorm te stellen voor nieuw
te bouwen woningen. In Schjedam
mogen alleen nog woningen ge
bouwd worden, die minder dan
759 m3 gas per jaar gebruiken.

Voor de doorbraak van het ener
giebewuste bouwen is de inzet van
plaatselijk actieve groepen en per
sonen essentieeL

De voorbeelden zijn er. Het is nu
een kwestie van infonneren en op
de juiste plaats druk uitoefenen.
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start aktie Scboonslroom
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T6ch zijn er de laatste jaren een
groot aantal woningbouwprojek
ten opgeleverd die wél energiezui
nig te noemen zijn. In eerste in
stantie waren dit proefprojekten,
waar geexperime.nte.erd werd met
nieuwe zienswijzen, bouwmetho
den en installaties. Latere projek
ten zijn nog vaak "incidenten",
dankzij de inzet van toekomstige
bewoners, actiegroepen of archi
tekten. In een (vooralsnog klein)
aantal gemeenten begint zich ech
ter een duidelijk beleid af te teke
nen, wat energiebewuste woning
bouw betreft. Zo worden in de
gemeenteüjke bouwverordening
soms verscherpte isolatie-eisen op-

de Rijksoverheid een belangrijke
stem in de (sociale) woningbouw;
vooral wat betreft de financiering
ervan. Dit beleid maakt het vrijwel
onmogelijk om door middel van
extra investeringen een woning
energiezuiniger te maken dan ge
bruikelijk (lees: voorgeschreven)
is.

Ook de zeer traditioneel inge~

stelde bouwwereld speelt slechts
langzaam in op de mogelijkheden
die thans bekend en beproefd zijn.

De meest direct-betrokkenen, de
bewoners en opdrachtgevers (ge
meente en woningverenigingen)
worden geleid door onbegrip, on~

kunde, ongeloof.

wordt hij nergens ter wercld gerea
liseerd. Daar komt bij dat deze
prijs is gebaseerd op de verwach
ting dat de kosten voor de opslag
van het radioactief afval en de
afbraak van de centrale verwaar~

loosbaar klein zullen zijn. Ook dat
is de vraag.

Voor de kolen, olie en gas rekent
de regering met een prijs van 10 à
12 cent per kWh. Deze prijs is
gebaseerd op de verwachting dat
een vat olie minstens f 100,- gaat
kosten. Een vat olie kost nu f 40,
en internationale deskundigen
verwachten dat de prijs de komen
de 20 jaar niet boven de f 75,- zal
komen.

Als we uitgaan van de kernener
gieprijs die de regering hanteert,
wordt het andere eleetriciteitsplan
financieel even aantrekkelijk bij
een olieprijs van f 75,- per vat.
Ook financieel ziet dit alternatief
er dus ~ezond uit.

Momenteel kunnen er nieuwe
(woningwet-) woningen gebouwd
worden, die voor verwanning aan
zienlijk minder dan 1000 m3 aard
gas per jaar nodig hebben. T6ch
verbruikt een gangbare nieuw
bouwwoning nog zo'n 1800 m3

voor verwarmingsdoeleinden.
Door de besparing op het aardgas
verbruik, die tegen geringe meer
kosten (ca. f 3000,- per woning)
kan worden bereikt, kunnen de
bewoners profiteren van woonlas
tenverlagingen tot f 500,- per jaar.

Om verschillende redenen komt
energiebewuste woningbouw nog
nauwelijks van de grond. Zo heeft

Steun aktie Schoonstroom met uw gift
~
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instellingen een ongebruikelijke
activiteit is. Dit probleem wordt
ondervangen wanneer het energie
bedrijf de warmtekrachtinstalla
ties plaatst en onderhoudt.

De belangrijkste energiebron in
het electriciteitsplan zonder kern
energie is aardgas. Deze extra
aardgasinzet voor electriciteit is
aanvaardbaar, wanneer tegelijker~

tijd wordt gekozen voor extra
energiebesparing in bedrijven, de
woningbouw en het transport.

Zo'n 5% extra energiebesparing
over de hele linie levert het gas op
dat in de electriciteitssector nodig
is. Netto wordt dan geen extra gas
verbruikt.

De regering verwacht dat de
electriciteit uit de nieuwe Neder
landse kerncentrales 8,7 cent per
kWh zal kosten. Het is de vraag of
deze prijs reëel is. Op dit moment



GeDleenten kunnen een
actief beleid voeren

Hij is in de handel niet
verkrijgbaar.

Onder de juiste
oplossingen wordt
deze elektrische
afwasborstel verloot.

De aktiehandJeiding bij de
Aktie Schoonstroom bevat ach
tup-ondinformatie en aktie
tips. De prijs is f 13.-, inch15ief
veneadkoslen. Groepen. die
mee willen werken aan de aktie
krijgen Hn exemplaa.. gratis.

Het affiche Aktie Schoon
stroom! schaDe energie maakt
ker:n-.gie o\'erbodic" en de
sticken ,,zonneboiler huren'?
vnact bet uw energiebedriW'
en ..huW" een windmolen? vnag
het uw enerciebedrijP' rijn te
pn venend.k:Mten te besteDen
bij:
De Verenig:ing Milieudefensie.
Tweede WeteriDgplants&m '.
1017 ZD Amsterdam.
020-%%1311.

Wie wil, kan het
gemeentebeleid
veranderen

Op verzoek van de vereniging
ftlilieudefensie heeft het Centrum
voor Energiebesparing de nota
"stroom onder spanning" geschre.
ven.
De nota geeft mogelijkheden aan
tot een aktief gemeentelijk ener
giebeleid. Hij kan zó aan de ge
meenteraad worden aangehaden.
Dat is een begin.

Natuurlijk is locaal energiebe
leid voor een belangrijk deel maat·
werk. Iedere gemeente vereist haar
eigen plan.

Sinds enige tijd bestaat in het
land een netwerk van deskundigen
die plaatselijke groepen (en indivi
duen steunen bij de opstelling van
een meer toegespitst gemeentelijk
energieplan. Maak gebruik van dit
netwerk! Neem contact op met de
Vereniging Milieudefensie.

Schoonstroom
aktiemateriaal
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Horizontaal
1. melkprodukt
2. plaats in Overijssel zonder

'veen'
3. Plaats in Orente
4. lokmiddel
Verticaal
1. moeder van de kernenergie
2. moeder van de kernenergie
3. moeder van de kernenergie
4. moeder van de kernenergie

Puzzel-je-suf

gasbedrijf ol het provinciale elec
tncitei tsbedrij f.

Een tweede mogelijkheid is om
gebruik te maken van particuliere
ingenieursbureaus. Er bestaan te
genwoordig zelfs ingenieursbu
reaus, de zgn. particuliere energie
diensten, die ook zelf de investe
ringen willen doen. Zo overtuigd
zijn ze van de rentabiliteit.

Zeker in gemeenten met een ei
gen energiebedrijf is ook de ver
huur van apparatuur een reele op
tie. Daarbij kan met name worden
gedacht aan energiezuinige ketels
en zonneboilers.

Of al deze mogelijkheden gerea
liseerd worden is vooral een kwes
tie van politieke wil om de ener
giebesparing krachtdadig aan te
pakken.

de opbrengsten uit de verkoop van
de molenstroom aan het elec.trici
teitsbedrijf.
Een aantal windverenigingen is al
vergevorderd en in de loop van '86
en begin '87 tullen de eerste coö
peratief beheerde molens draaien.

Organisatie voor Duurzame
Energie, Postbus 750, 3S00 AT
Utrecht, 030 - 32299S. Postgiro
4088288.

Voor alle inlichtingen over
windverenigingen kunt U terecht
bij het landelijk Steunpunt Wind
moiencoöperaties, dat is onderge
bracht bij:

Uit onderzoek blijkt dat in Ne
derland ruimte is voor 6.000 MW
zonder dat er gekke toestanden
moeten worden uitgehaald, zoals
windparken op zee en al dat soort
ingenieuse plannen. Deze 6.000
MW komt er niet vanzelf en de
energiebedrijven zullen er dan ook
alles aan moeten doen om te voor
komen dat de zaak na de eenmali
ge overheidssubsidie weer stil valt.
Windenergie moet een vast onder
deel van hun planning worden. De
oprichting van speciale afdelingen
binnen de energiebedrijven, belast
met schone energie, vormen een
zekere garantie dat dit ook ge
beurt. Daarnaast kan gedacht
worden aan de verhuur van wind
molens aan boeren en bedrijven.
Het PEN (Noord-Holland) zit al op
deze lijn, nu de rest nog.

Voorlopig zijn subsidies voor
windmolens nog onmisbaar. Het
zou ideaal zijn wanneer we daar op
korte termijn vanal raken. Dat
vereenvoudigt de marktintroduc
tie. Anderzijds is een behoorlijke
subsidie goed te motiveren. Wind
molens brengen immers in tegen
stellîng tot fossiele brandstoffen
geen milieuverontreiniging en
geen uitputting van brandstoffen
met zich mee. Daar mogen we ook
best geld voorover hebben.

Het aardige van windenergie is
onder andere dat iedereen een
steentje kan bijdragen aan de ont
wikkeling ervan. Ook als U op een
nat in de binnenstad woont kunt
U investeren in wind-energie. Dat
kan door samen met anderen een
molen te kopen. Op die manier zijn
er in Denemarken banderden mo
lens en enige windparken ge
bouwd. Dat kan nu ook in Neder
land.

In Nederland zijn nu een tiental
Windverenigingen in oprichting.
Dat zijn verenigingen van ca. ISO
leden die ieder ca. f SOO,- investe
ren in de aanschaf van een wind
molen. Deze leningen worden met
een bescheiden rente afgelost met

Samen een windmolen

dit ook goed uitbesteden aan het
locale energiebedrijf, het regionale

Op het gebied van de publieks
voorlichting kan dé gemeente bij
voorbeeld meedoen aan de aktie
"registreer uw gasverbruik". In
zicht in het verbruik blijkt een
belangrijke stimulans tp zijn tot
energiebesparing. Wat betreft de
grotere gebouwen, bestaan er uit
stekende opleidingscursussen voor
een energiec.oöcdinator.

Voorlichting van de gemeente
kan ook van groot belang zijn bij
isolatieprojeden. Veel van deze
projecten kunnen slechts doorgang
vinden bij voldoende medewerking
van de betrokken bewoners. Goede
onafhankelijke voorlichting kan
hier een handje helpen.

Een zeer belangrijk terrein van
het gemeentelijk energiebeleid
vormt de woningbouw. Bij renova
tie en nieuwbouw zijn grote be
sparingen mogelijk. Daarnaast
kan de gemeente een belangrijke
rol spelen bij de invoering van
moderne energietechnieken zoals
warmtekrachtinstallaties. Ze kan

subsidieregeling van de overheid
zijn ze nu druk aan de slag.

Door deze initiatieven die naar
verwachting binnenkort ~n

stroom van nieuwe windmolens
zullen opleveren wordt ook de Ne
derlandse windmolenindustrie ge
steund. Menig fabrikant heeft al
meer molens buiten dan in Neder
land verkocht. Nu kan dal gaan
veranderen. In Nederland zijn mo
menteel nog een tien lal windmo
lenbouwers druk bezig met de ver
dere ontwikkeling van hun pro
duct. Zo heeft de firma Lagerwey
onlangs een molen in productie
genomen die is uitgevoerd met fle
xibele kunststofbladen en heeft de
firma Bohemen Energy Systems
zich toegelegd op de productie van
een hydraulische energieover
dracht in haar molens. Deze inno
vatie zal nog verder moeten gaan
om uiteindelijk een molen op de
markt te krijgen die ook zonder
subsidie aantrekkelijk is voor
energiebedrijven en particulieren.

Beter laat dan nooit. Ook in Nederland, een land met
voldoende wind om vele windmolens te plaatsen, komt de
windindustrie nu op gang. Denemarken heeft dankzij een
stimulerende prijs voor windelectriciteit ruim tienmaal meer
molens neergezet als in het vergelijkbare Nederland. l\let zoveel
windelectriciteit bad Dodewaard nu aJ dicht gekund.

In Denemarken is de rol van de
electriciteitsbedrijven zeer belang
rijk geweest. Zij hebben onder
maatschappelijke druk besloten
een stimulerend tarief voor mini
maal tien jaar in te voeren. Sinds
dien hebben veel particulieren, al
dan niet in collectief verband,
windmolens aangeschaft.

Gelukkig lijkt het in Nederland
nu ook zover te komen. In het hele
land zijn nu verenigingen (in op
richting) die met vele honderden
mensen gezamenlijk windmolens
aanschaffen (art. windmolen). In
Haarlem is men reeds vergevor
derd. Met het energiebedrijf is een
stimulerend tarief voor 15 jaar
afgesproken.

Ook de electriciteitsbedrijven
zelf hebben nu plannen om te
investeren in windmolens. Het
PEN in Noord-Holland, de PZEM
in Zeeland en het PEB in Friesland
zijn de meeste bekende voorbeel
den. Dankzij een recente nieuwe

Windenergie gereed
voor doorbraak

Gemeenten kunnen zich ont
wikkelen tot een belangrijke
motor van energiebesparing.
Er is zowel in de woningbouw
als in het bedrijfsleven nog een
groot potentieel aan rendabele
energieprojecten aanwezig.
Dat blijkt uil ondenoeken van
het Centrum voor Energiebe
sparing en de NEOM. Het Cen
trum voor Energiebesparing is
een particulier ingenieursbu·
reau.

De NEOM is opgericht door
de overheid met als doel nieu
we energietechnieken te intro
duceren.

De meeste gemeenten hebben in
de 70'er jaren een energienota ge
maakt. Deze bleef meestal beperkt
tot voorstelJen voor energiebespa
ring in gemeentelijke gebouwen.
Er is echter veel meer mogelijk.

Op het gebied van de publiek-




