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De regering houdt ons voor dat we voor onze stroom
voorziening moeten kiezen tussen kernenergie en kolen.

Immers, gas en olie raken op en de bijdrage van wind- en zonne
energie is nog te gering en onzeker - zo wordt ons verteld.
Aktie Schoonstroom wil met haar overbruggingsplan
duidelijk maken dat er een milieuvriendelijk alternatief is:
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Vier grote gascentrales van ieder 600 Megawatt en vijf kleinere van elk 200 Megawatt zjjn
voldoende om Nederland tot in de 21e eeuw van elektriciteit te voorzien. In de loop van de
volgende eeuw kunnen duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie het werk
van de gascentrales overnemen.
Het Overbruggingsplan van Aktie Schoonstroom kost geen extra aardgas. De gascentrales
zullen, volgens berekeningen in het plan. tot het Jaar 2000 ongeveer 14 miljard kubieke
meter gas voor elektriciteitsopwekking verbruiken. Dit komt overeen met vijf procent van
het totale aardgasverbruik in de betreffende periode in de industrie, de dienstensector en
de huishoudens.
Door bestaande technieken beter te benutten kan in ons land eenvoudig twintig procent
of meer gas worden bespaard. Besparing van gas in de industrie, de dienstensector en de
huishoudens kan het aardgas, nodig voor elektriciteitsopwekking volgens het
Schoonstroom-plan, opleveren.
De hoeveelheid aardgas die hiervoor nodig is, kan bovendien nog belangrijk worden terug
gebracht door de bouw van installaties voor kolenvergassing. (zie verder).

Minder milieuproblemen

Het Schoonstroom-plan is milieuvriendelijk omdat erin wordt afgezien van kernenergie en
kolengestookte centrales. De problemen van het radioactieve afval, het gebruik van
plutonium en het risico van een ramp bij het gebruik van kernenergie zijn bekend.
Ook de conventioneel gestookte kolencentrales leveren milieuproblemen op: verzuring en
enorme bergen vliegas. Het vergassen van kolen voordat ze verstookt worden, levert
minder milieuproblemen op dan de ouderwets kolengestookte centrales.
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EI ektriciteitsbespa ring

De regering verwacht dat het elektriciteitsverbruik tot het jaar 2000 met ruim vijftien
procent zal stijgen. Deze verwachting onderschat volgens vele deskundigen de mogelijk
heden van elektriciteitsbesparing. Alleen al door gebruik te maken van de vooruitgang van
de techniek kan de groei van het elektriciteitsverbruik beperkt blijven tot vijf procent tot
het jaar 2000.
De vier grote en vijf kleine gascentrales die in het Schoonst room-plan worden voorgesteld,
zijn dan ook een maximum. Door elektriteitsbesparing is dit aantal terug te brengen.
Een voorbeeld: de huishoudelijke apparaten. Wanneer de regering wettelijk strengere eisen
zou stellen aan het elektriteitsverbruik van wasmachines, koelkasten en lampen zou het
huishoudelijk stroomverbruik op termijn met zestig procent kunnen dalen, aldus het
Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie in een recente studie.
Berekeningen tonen verder aan dat een elektriciteitsvoorziening, gebaseerd op terugdringing
van de vraag naar elektriciteit enerzijds. en inzet van aardgas en kolengas anderzijds.
financieel zeer aantrekkelijk is; aantrekkelijker dan het bouwen van kerncentrales en
conventionele kolencentrales.

Gas benutten en niet verspillen

De mogelijkheden om, zonder verlies van comfort, gas te besparen zijn groot. Door het
gebruik van zuiniger machines in de industrie, de isolatie van woningen en andere gebouwen
en verbetering van regelappatuur kan meer dan twintig procent op het huidige gas
verbruik worden bespaard.
Neem de woningbouw. Een nieuwbouwwoning uit 1975 gebruikte ruim 3000 kuub gas per
jaar. In 1985 was dit teruggelopen tot 2000 kuub en de verwachting is dat een standaard
nieuwbouwwoning in 1995 maximaal 850 kuub gas zal verbruiken.
Voor de industrie geldt een soortgelijk verhaal. TNO berekende bijvoorbeeld dat tot het
Jaar 2000 dertig procent aan energie in de industrie kan worden bespaard.
Er zijn dus voldoende besparingsmogelijkheden om aardgas voor gasgestookte elektriciteits
centrales vrij te maken.

Kolengas

De bouw van gascentrales. zoals voorgesteld in het Schoonst room-plan, leidt er volgens
sommigen toe dat onze elektriciteitsvoorziening te eenzijdig afhankelijk wordt van aardgas.
Kolenvergassingsinstallaties kunnen dit bezwaar opheffen. In het Schoonstroom-plan
wordt voorgesteld om twee grote installaties voor kolenvergassing te bouwen.
Het kolengas uit een dergelijke installatie kan ook worden verstookt in een gascentrale.
Deze draait dus in feite-op kolen. maar dan milieuvriendelijker dan de conventionele kolen
centrales die de regering wil bouwen.
Uit de ervaring die opgedaan wordt met de twee kolenvergassings-instatlaties moet blijken
of kolengas ook in de toekomst een voor het milieu acceptabele vorm van elektriciteits
opwekking is.
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Duurzame elektridtelt In de volgende eeuw.

Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, kunnen in de toekomst een grote rol gaan
spelen bij de opwekking van elektriciteit. In een recente studie van het ingenieursbureau
Krekel, Van de Woerd en Wouterse (KWW), gemaakt in opdracht van de regering. wordt
geconcludeerd dat in het jaar 2050 Nederland voor haar elektriciteit volledig op duurzame
energie kan draaien. Om het zover te laten komen zijn weliswaar ingrijpende maatregelen
nodig, ... maar het kan.
De optie van duurzame elektriciteit wordt steeds urgenter naarmate milieuproblemen als
het broeikaseffect - het opwarmen van de aarde door het verstoken van fossiele brand
stoffen - zich opdringen. De inzet van aardgas en kolengas - ook fossiele brandstoffen 
voor de elektriciteitsvoorziening vormen slechts een brug.
We moeten ons blijven realiseren dat alleen duurzame energiebronnen voor een schone
elektriciteitsvoorziening kunnen zorgen.

ELEKTRICITEIT ZONDER KERNENERGIE
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Waar haalt het overbruggingsplan zijn gas vandaan?

Onze samenleving verstookt per jaar zo'n 40 miljard kubieke meter gas.
Met eenvoudige maatregelen kunnen we minimaal vijf procent op
dat verbruik besparen. Dat is genoeg om 2200 Megawatt aan aard
gascentrales neer te zetten en van brandstof te voorzien.
Samen met lwee kolengascentrales van elk 600 Megawatt levert dit
genoeg elektriciteit op om zonder kernenergie en kolencentrales
verder te kunnen.
In feite stelt het plan ELEKTRICITEIT ZONDER KERNENERGIE een kleine
verschuiving in het gasverbruik voor; door besparingen snoepen we
uit andere sectoren wat gas af ten gunste van het gebruik in de
elektrki teitsseetor,
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~ c:;::::::::"'ettî: e n same . ~~ van het Overbruggingsplan ELEKTRICITEIT ZONDER KERNENERGIE,

~ dat het Centrum vo r~nergiebesparing en Schone Technologie samen met Aktie

O
Scijponstrool\, schreef. In het kader van Aktie Schoonstroom worden Provinciale Staten,
gemeenteraden. politleke partijen. b~lang~n~roepenen de wetenschappelijke wereld
benaderd met de vraag voor steun biJ realisering van het plan.
Zij kunnen immers, ie-der op hun eigen manier, bijdragen aan een milieuvriendelijke
elektriciteitsvoorziening in de toekomst.
WH u meer informi!:tie over Aktie Schoonstroom of bent u geïnteresseerd in het volledige

..-'O,,"'an HEKTRISITEIT ZONDER KERNENERGIE. neem dan contact op met:
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Aktie Schoonstroom . Vereniging Milieudefensie
Damrak 26 '1012 U Amsterdam· telefoon 020-221366
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Milieudefensie gaat over tot de aanval op al diegenen die stellen:

"ALS JE GEEN KERNENERGIE WIL DAN KRIJG JE KOLEN".

WEET U NDG? Een "bedrijfsongelukje" met een kerncentrale in de USSR. Tsjerno
byl mei 1986. 100.000 mensen werden geëvacueerd. De koeien in Naarden gingen
snel op stal. Verse spinazie moest worden doorgedraaid. Weet u nog?

EN KOLEN? Het zwarte goud zorgt voorstortbuienzure regen. Bomen sterven bij
bossen. Straks kan je alleen nog op foto's zien hoe mooi en hoe groen het op de
Veluwe was.

STRAKS IS AL BEGONNEN. Nu moet gekozen worden welke bron er aangeboord
zal worden om ons straks van schone stroom, van schone energie te voorzien. Maar
geen kernenergie. En geen kolen! Dat hoeft ook niet ...
Want in, op, en rond de aarde barst het van de bronnen. Bronnen die ons kunnen
helpen aan schone stroom, aan schone energie. Wat te denken van wind, water en
de zon. Zeker, die bronnen moeten nog verder ontwikkeld worden. Moeten we tot
die tijd in de kou en in het donker zitten? Helemaal niet!

ER IS TOCH AAR OGAS. Daar doen bijvoorbeeld elektriciteitscentrales het goed en
schoon op.
Ja, maar aardgas kan opraken. Kan, maar wanneer er slechts vijf procent op het
landelijk verbru!k van aardgas wordt bespaard - door de bouw van betere huizen.
door zuiniger machines in de industrie - dan is dat voldoende om al de nieuw te
bouwen centrales van energie te voorzien. Pakt men het energieverbruik grondig
aan, dan zouden we zelfs twintig procent kunnen besparen.

EEN SIMPEL VERHAAL. WAARMEE UHET EENS BENT. Dat komt goed uit. Want met dit
verhaal gaat Milieudefensie over tot de aanval. Dit verhaal moet verteld worden aan
al diegenen die stellen: "als je geen kernenergie wil dan krijg je kolen". Aan de
beslissers. Aan Den Haag. Aan de lobby's.
Daarom start Milieudefensie een grote advertentiecampagnescHooNSTROOM die u
kunt ondertekenen. U die tegen kernenergie en tegen kolen bent doet daar natuur
lijk aan mee. Dat kost u dan een tientje. En dat is geen geld voor een SCHONE
TOEKOMSTI Daarom geef een tientje voor uw toekomst en vul vandaag de bon in.

U kunt aan d"
advertl!n"ecampagne

meedoen door de
machtiging in te

vullen. Hebt u
bezwaar tegen het

afgeven van een
machtiging. dan kunt

u ook dIrect 110._
o.ermaken op gIro

'0.2000 t.n.•. MlIieu·
delen.;e te

Amsterdam.

------------------

Mocht u het niet eenl
ziin met het alg,,·
schre.en bedrag, dan
kunt u dil binnen Un
ma... nd n... de datum
•... n fschrijving a... n
uw b nk· of giro.
k... moor l"'l"n weten.
Uw ... drel zal niet vaar
... ndere doeleinden
worden gebruikt.
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aan regering en parlement

Alle efektriclt . uit wi - •wa er en zon!

Dit mi1ie~vrien elijke toekomstbe~d kan halverwege
de volgende eeuw "erIlelijkheMt worden. Kolen, olie,
gas en kernenergie zijn dan n)et meer nodig om stroom
op te wekken.

Tot die tijd is een overbrugging nodig. Als we de
keuze overlaten aan de regering en deenergiebedrijven
kunnen we kolen- en kerncentrales verwachten.
Wij vinden beide niet a((eptabel. Kolencentrales zorgen
voor buien zure regen en bergen vliegas. Voor kern
centrales loopt na Tsjernobyl bijna niemand meer warm.

Maar is er een alternatief? Dat Is er zeker. MIlieu
defensie heeft het Overbruggingsplan gemaakt.
Dit plan stelt voor de benodigde nieuwe centrales te
stoken op gas. Gas is schoner dan kolen en veiliger dan
kernenergie. Het is aanvaardbaar voor de periode
waarin echte schone bronnen nog op grote schaal
ontwikkeld moeten worden.

Voor het overbruggingsplan hoeft geen elttra aard·
gas de grond uit. Het benodigde gas kan worden
verkregen door vijf procent te besparen op het huidige
gasverbruik. Dat kan. Pakt men het grondig aan, dan
zouden we zelfs twintig procent kunnen besparen.

Wij vragen regenngen pade", ot te kieZoln voor he
Overbruggingsplan en af t(, zien In de I ,)UW van
ni UWIi! kolen- en kerncenll l@'i

Help mee meI de advertenliec.1lmpilgne. Verspreid dit pamflet. Exlra pamfletten zijn verkrijgbur bij
Vereniging Milieudefensie, (020) 221366
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