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:: ZoaLt. u meJl.h.t, olLtbJl.eek.t de po.stzegd op de ::
:: adJtuz.ijde van deze ZEK-/vumt. Pe PIT hee6,t ::
:: On<! a.angemeJl.k.t aLt. ' peJûocUek', unt be.tekent: ::
:: dat: IAJi.j kunnen gaan bupM.ell op de polLtoko<l.ten. ::
:: Peze bupaALngen hebben wij moment:eet~ no- ::
:: cLiB om een zekeJl.e. 6-lYltuic.i.de ac.h.teJl.h.tand ,in te. ::
:: halen: n-ie.t ,iedeJl.eaoonne.e hee&t WuvJ z'n ::
: bet4Ung.sveJl.p.Uc.h.Ci.ng e.n veJl.vutd. VandaaIr. dat :
:: wij nogmo.aLt. een dJt.ülgend beJl.oep op u doen. ::
:: Ook zuU u he.t beJl.oemde "po.stkodenummeJl." ::
:: 44J'ltJr.eHeit, a.û ëen van de lioolWXlaJtden cUe ::
:: de PIT aan on<! .(aLt. peJûocUekl .stdt. He.t M ::
.. l!14aJt dat u hU wee.t. .... .
:: Pe I/.e.cfaWe hee6t ook een uUbJl.UcU.ng ondeJl.- ::
:: gaan. fJU.j hopen op kolLte telLm-ijn ook eVt be.teJl.e ::
:: . op!o.sMng vOOI/. he.t dJwkwe!Lk te v-inden. ::
• •.. de !Le.cfah.tie •.. ..
••••••••••*•••*••••*•••*••••••*••*•••*••*.**.**.~.*•••• •••••••••••:
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Oe gemeente Breda is van plan om in de Haagse Beemden en
Breda Noord een stadsverwarmingsnet aan te leggen. Op zich
zelf een zaak die het Energie Kommitee Breda van harte toe
juicht.
Toch zitten er nogal wat haken en ogen aan dit plan.
In eerdere instantie heeft het Energie Kommitee middels een
brief aan net College van B en Ween aantal zeer kritiese
kanttekeningen geplaatst. bij de plannen.

Nadat ,de KEMA op verzoek van de geméente Breda en de NV
de PNEM reeds eerder ~en interimstudie verrichtte naar de
haalbaarheid van het projekt, is nu kort geleden de defini
tieve studie afgerond. Op korte termijn zullen de politiek
ve~antwoordelijkemensen hierover een definitieve beslissing
moeten gan nemen. Àlthans, zo wil het College van Ben W.

Op 6 juni a.s. worden de kommissieleden geinformeerd door de
samenstellers van het rapport. In een besloten vergadering
Waarschijnlijk op 13 juni vinden dan vergaderingen plaats
(eventueel gezamenlijk) van de raadskommissies voor bedrijven,
ruimtelijke ordening en financiën, waarin het pre+advies van
het College van B en Waan de orde zal komen. In 'de raads
vergadering van juni of augustus moet de raad dan een defi
nitieve beslissing nemen.
Er wordt dus haast gemaakt met de behandeling van het onder
werp.
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Naar onze mening is de informatievoorziening naar diegenen
die een beslissing moeten gaan nemen, echter onvoldoende.
Daarom organiseert het Energie Kommitee daags na de besloten
kommissie-vergadering een OPENBARE INFORMATIE AVOND op
f

(van de VERENIGING MILIEU DEFENSIE)
plaats:

l~COM
Pres. Konnedylaan 36 Breda

tijd: 2.0 0 0, uur
Oe samenstellers van het rapport zijn mensen die specifieke
belangen hebben bij het energie-probleem. Het zal duidelijk
zijn dat bijv. de NV de PNEM andere belangen heeft dan bijv.
milieu-organisaties of vakbonden. Ui gangspunten zijn verschil
lend en dat heeft konsekwenties voor de praktiese uitwerking.
Ook deze andere uitgangspunten van mensen met andere belangen
moeten worden gehoord en meegenomen in de besluitvorming.

BREDA.. '
t ,'ENERGI E KOMMITEE..... . VEEMARl'TSTRAAT

40



WAA~OM 20VEEL AANDACt-lT
VOOR. DE OPWERK\NCS ?---_/

De·nucleaire business omvat nog
wel wat meer dan de kerncentrales:
in feite vormen deze slechts de.
top van een ijsberg. Maar al wat
opder.water steekt -de rest van
de .6pUjt.6to6c.rlé.tu./;·- is daarom
niet minder bel·angrijk. Meer
nog: er zitten 'daar een aantal
zaken bi] die louter technies
gezien nog helemaal niet op-punt
staan, en daarenboven een we
reldwijd gevaar inhouden.

De "elektriekers" zijn niet wei
nig gelukkig dat .de publieke o
pinie de opwe.rkingsf$rieken,
waar in feite de vuile'W4.6
wordt gedaan, nog niet of nau
lijks heeft ontdekt. En Reddy
'Kiiowatt zal wel de laatste zijn
o~ er de spots op te richten.
Toèh begint het protest tegen
deze sterk vervuilende fabrieken
meer en meer 10s te komen" en
in Duitsland, Frankrijk en voor
~l Engeland staan ze regelmatig
in de dagelijkse publiciteit.

Vergeleken met een opwerkings
fabriek is een kerncentrale
zelfs 'betrekkelijk proper:
'98% van alle gaslozingsn komen
pas te voorschijn bij de zeer
ingewikkelde chemiese bewerkingen
van de "reprocessi1ig".
Bo~endien stellen zich hier ge
weldige tec.hnie.6e p~oblemen

vooral bij de behandeling van de
sterk bestraalde splijtstof uit
de lichtwaterreaktoren (het ty
pe kerncentrale dat we kennen in
Doel en Borssele)- die men tot
dusver nog niet bevredigend
heeft opgelost.
'Deze demonstratie van technolo
giese onmacht héeft er zelfs toe
qeleid dat de prestigieuzea
atóomprogramma's in tal van lan
den geweldige vertraging hebben
opgelopen.

Het is ook in deze bedrijven dat
het ~«dio «~tieve «6v«t vrij
komt en moet gestockeerd worden
in afwachting van een definitie
ve (?) oplossing; deze tijdelijke

stockering 1s een potentieel
gevaar van grote omvang, vooral
in verband met de voortdurenqe
koeling en ventilatie die deze
levensgevaarlijke produkten ei
sen.

Van een heel andere aard is dan
weer het gevaar voor p~oti6e~«

tie (verspreiding) van deze
technologie: bij de opwerking
komt namelijk het plutonium uit
de splijtstof vrij' onder een
vorm die bruikbaar is voor de
produktie van kernbommen. De le
vering van derqelijke fabri~ken

door Frankrijk en West Duitsland
aan landen als Pakistan en, Bra
zilie, die het "Non Proltferatie
verdrag" niet. hebben ondertekend,
is bedenkelijk en draagtzeker er
niet bij om een halt toe te roe
pen aan de bewapeningswedloop
in de wereld.
De Amerikanen doen op dit ogen
blik -al dan niet met bijbedoe
lingen- al het mogelijke om de
betrokken landen te doen afzien
van deze (ver)kopen van de
eeuw" •

Opwerkingsinstallaties zijn bo
vendien een gemakkelijk doelwit
voor c.h«ntage, .6abo:t«ge- en
:te~~eUA«ktie.6.Het is zo goed
als onmogelijk ze afdoende te
beschermen tegen deze bedreigin
gen, zelfs niet mits 'ui~zon

derlijk hoge investeringen.
.Dit werd trouwens in het "Rap
port der Wijzen" grootmoedig
toegegeven.

Gezien de opwerking vroeger als
als een minder noodzakelijk
onde~deet van de'splijtstof
cyclus werd beschouwd, is er
in feite tamelijk weinig aan
dacht aan besteed en zijn er op
de wereld slechts een klein aan
tal installaties in werking ge
steld, voor een dee'l dan nog
speciaal voor het maken van kern
wapens. De recyclage van het nog
bruikbare uranium, de noodzaak
van het afscheiden van het hoog
radio aktieve afval, en de plu-
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tonium behoeften van de (toekom
stige?) kweekreaktoren (waarvan
prototypes in aanbouw in het Duit
se pla~tsje Kalkar en het Franse
Makville) maken ze thans echter
onontbeerlijk.

Door de enorme kosten voor oprich
ting en uitbating -kosten die
niet eens met zekerheid bekend
zijn wegens een heleboel onopge
loste techniese problemen- zien
de elektriciteitsproducenten er
geen brood in om deze installa
ties te exploiteren, en stellen ze
voor de opwerkingsfabrieken als

"diens.tverlenende" bedrijven op
te vatten, die dan zouden uitge
baat worden door de Staat, zon

der dat ze noodzakelijk renda
bel zouden moeten zijn.

Zo denkt men in Belgie eraan de
Eu~oehemiein~tallatie~ te Dessel,
een gemeenschappelijk Europees
initiatief, gestart in 1966 en ge
stopt in 1974, over te nemen en
te gebruiken in het kader van 'het
Belgies kernprogramma.
Dit "Belgoprocess"-projekt schijnt
noodzakelijk omdat men in het bui
tenland vermoedelijk niet terecht
kan voor opwerking van Belgiese
splijtstof. Maar of deze overna
me door ons land een goede zaak
is, v.alt tot dusve~sterk te be

twijfelen .;. men weet op dit o
genblik niet eens met zekerheid of
de fabriek in haar huidige staat
k~n gebruikt worden. Misschien
zullen de experimenten die thans
aan de gang .zijn in Frankrijk
hierover opheldering brengen.

Samengevat moet er dus op gewezen
worden dat een opwerkingsfabriek
geen louter.plaatselijk pro
bleem.is: de gevaren die ervan
uitgaan reiken veel ve~der en
zijn van erg verscheidene aard.
Terwijl de lozingen van radioaktie
ve stoffen meestal voor de onmid
delijke omgev~ng van belang zijn,
r~ikt het gevaar van eventuele on
gevallen al ver over de landsgren
zen en het probleem van de
"safe guards" kan wel wereldwijd
genoemd worden.

KONKLUSlES:
De opwerkings van radio aktief
afval is een techniek die
(nog) nauwelijks beheerst
wordt.
+alles gebeurt achter dik beton,
met behulp van tv-kamera's
en robot-armen
+de chemiese scheiding brengt
veel problemen met zich mee,
zoals korrosie en hoge tempera
turen
+het inwendige van dergelijke
installaties wordt zeer sterk
radio aktief besmet
+het is mogelijk dat een kritie
se massa bij elkaar komt en
"aktief" wordt

De betrouwbaarheid en veiligheid
van dergelijke fabrieken worden
ernstig in twijfel getrokken
temeer in verband met de veilig
heid en gezondheid van het aanwe
zige personeel.

Daarnaast lozen opwerkingsfabrie
ken bij 'normaal bedrijf' veel
radio aktieve stoffen in de at
mosfeer, wat een gevaar oplevert
voor de gezondheid van mens en
milieu. Ook voor Nederland.

De opwerkingsfabriek levert uit
eindelijk het radio aktieve· af
val, waar nog steeds geen defi
nitieve (en veilige) oplossing
voor gevonden is. Opslag in klei
of zout is voor de latere gene
raties onaanvaardbaar.

De kosten van opwerking zijn e
norm hoog: indien deze hoge in
vesteringskosten omlaag worden
geschroefd, zal dit ten koste
van de veiU.gheidsomstandigheden
gaan. Bovendien jagen de 'op
werkingskosten' de prijzen voor
elektriciteit alleen maar Om
hoog.
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Opwerking is een noodzàkelijke schakel in de totale atoom
cyclus. Tot nu toe waren 'opwerkingsfabrieken' de grote onbe
kenden in, dit geheel. Het verdient zeker aanbeveling om op
werkingsfabrieken in het brandpunt te s'tellen, naast uranium
verrijkingsfabrieken, kerncentrales en plannen voor de dumping
van radio aktief afval in 'zoutlagen.

van f3,50 (f2,- + f1,50
36 00 254
tnv Penningmeester PEK
Cobbenhagenlaan 552
TILBURG.

(onder vermelding van Euroch&mic dossier)

brochure ook bij de plaatselijke energie groe-Natuurlijk 1s deze
pen verkrijgbaar.

"OPWERKING VAN SPLIJTSTOF" is de titel van een dossier dat de
bovenstaande problematiek behandelt.
Het is een gezamenlijke uitgave,· van \7AKS (België) en PEK
( N-Br) •
Ze is te verkrijgen 'door overmaking
verzendkosten) op het gironummer

Verslag STUDIEDAG 29 april, OVER EUROCHEMIC.
"
De ongerustheid die heerst over het toep'assen van deze technologie
en de rislko's die hieraan voor de werknemers verbonden zijn, maakt
een debat noodzakelijk.Een debat dat erg moeilijk op gang te brengen
is, omda~ er grote belangen op het spel staant bv. de belangen van
~ die mensen die hun boterham aan de kernenergie verdienen. Dit is
dan ook meteen de reden dat ere voor het eerst in Belgiê) een hand
gereikt wordt aan vakbonden en werkne~ers in de Kernindustrie" Aldus
opende Guido Steenkiste de Studiedaq in Retie.De studiedag is het
startschot voor het debat over de plannen in Belgiê voor opwerking
en opslag van kernafval.Voor deze dag waren een aantal sprekers uit
genodigd, die hun bezorgdheid over deze plannen kenbaar maakten.
Lemonier (werknemer bij La Hague, en lid van het Franse CFDT): hij
sprak over de stand van zaken in de Franse opwerkingsfabriek, de
arbeidsomstandigheden en de risiko's voor de omwonende bevolking.
Zijn verhaal gaf direkt aanleiding tot vragen van de aanwezige
atoombaronnen (van het Studiecentrum Mol, en Eurochemic). Hun eerste
vraag aan Lemonier was wat zijn kwaliflkaties en diploma's aangaande
kernenerg~e waren?~!

Na Lemonier vertelde Wim Kersten (PEK, overigens eok iemand zonder
ter zake relevante diploma IS, maar wel bijzonder verontr'ust) wat de
Nederlandse betrokkenheid bij de Belqische atoomplannenzijn. Daar'bij
uitte hij het vermoeden van een toekomstig koppetkon-tJta.k-t tussen Belgiê
en Nederland, waarbij België zich toelegt op de opwerking van kernafval
uit beide landen, en Nederland de afvalopslag voor zijn rekening neemt,
omdat de zoutkoepels beter voldoen als de kleilagen???
Voor de middagpauze spraken verder nog Marc Dubruelle (van de Bond Beter
Leefmilieu) over het verloop en de procedure van de Windscal Hoorzitting.
Dit publieke debat, dat 100 dagen duurde, werd georganiseerd n.a.v.
de ingebruik name van de opwerkingsfabriek vzn Windscale. De konklusie
van Dubruelle was dat het in schijn een goed opgevoerd debat was, maar
dat de diskussie over een andere energiepolitiek uit de weg geg,aan werd
en je de hele vertoning als een farce kunt beschouwen.
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De andere was Klarisse Nienhuys, de enige vrouwelijke deskundige
in het ge~elschap (wetenschappelijk Medewerkster bij de sektie vrije
chemie aan de universiteit van"Groningen).Zij besprak een aantal
algemene ~spekten aangaande de opwerking: de risiko's voor de werk
nemers (die dienen als stralingsvoer), de lozingen van radio-aktieve
gassen, de selektei van werknemers (~eroepsverboden tegenover een
stralingsdienstplicht) en de proliferatie.Daarbij werden veel praktijk
voorbeelden uit de V.S. aangehaald.
Na de pauze was er gelegenhei.d tot hets.tellen van vragen aan de spre
kers waar de Atoombaronnen gretig gebruik van .. maakten, en onderwij 1
hun mening driftig ventilleerden.Na dit vr~genuurtje sprak Miel Tijs
van de VAKS, en voornaamste schrijver van het Eurochemie dossier.
Bij noemde als belangrijste reden om zich aktief tegen de atoomindu
strie te verzetten, de ontstellende manier waarop de atoomwals zich
zelf propageert, waarbij ze systematisch de netelige vragen uit de
weg gaat.
Vervolgens sprak Miel van Vliet. lid van de studiedienst van de Bel
gische A.C.V. (Algemeen Christelijk Vakverbond). Bij vertelde hoe het
ACV aan haar standpunt inzake kerne~ergie is gekomen. Daarbij pleitte
hij voor een dialoog tussen de vakbeweging en milieugroepen, omdat
er toch wel enige zwakheden in het energiestandpunt van de vakbeweging
staan. Maar voor die dialoog moeten de milieugroepen begrip opbrengen
voor de achtergronden van de vakbeweging.
Daarna volgde een diskussie die erg rommelig verliep, omdat de- voor
standers te veel spreektijd opeisten.De studiedag kan als een zin
volle start van de diskussie in België over de kernenergie beschouwd
worden. Bet was alleen jammer dat er van de plaatselijke bevolking
maar zeer weinig belangstelling was. De problemen rond de kernenergie
zijn te groot, en te belangrijk om alleen door bonzen, wetenschappers
en politici uitgevochten te worden.

oPMERKING:Het boven.6taande .U. een beknopt veJl.6tag van de .6tudiedag.
fit .i..6 'VOOIL: betang.6tettenden een uitgeblteid velt.6tag, met daaJtin op
genomen de betangltijk.6te uiteenzettingen veltkltijgb4alt. VOOIt meelt
in'oJtmatie kunt U zieh wenden tot het Pltovineiaat fneltgie Komitee

Nooltd Bltabant in Titbult!.
#####################

HOL, WAT NU1

De studiedag op 29 april heeft heel de problmatiek van de opwerking
derevue laten passeren. En daar was een klein, maar zeer uiteenlopend
publi k voor aanwezig, Daar waren niet alleen Belgische en Nederlandse
Anti-Kernenergieaktievoerders, maar ook mensen van milieugreepjes,
politieke partijen, vertegenwoordigers van Eurochemie, Vakbondsmensen,
en de Pers. En dat deze mensen ieder op hun eigen manier de informatie
verwerken is logisch. Maar door de studiedag zijn de plannen tot her
opening en uitbreiding van Eurochemie niet verdwenen.
De studiedag heeft aanleiding gegeven tot verdere gesprekken tussen
de vakbeweging en de Anti-Kernenergie-Beweging. De Fietstocht tegen de
Atoomplannen heeft een ruime publieke belangstelling gekregen. En dit
moeten we niet laten liggen.Maar hoe ÇJ'aa~ we nu verder?
Op zateltdag 24 iUKi wOJtdt een 4tltateg~edl.6kU.6.6ie gehouden; . ~

-- om 0.00 UUIt in de Waltande te Tultnhout *Betg.i.~* ~
Alle geinteresseerden, en dat zijn natuurlijk niet alleen de Anti
Kernenergie-Aktievoerders zijn welkom.

We zullen praten over de inzichten in België en Nederland om de aktie
tegen de kernenergie met sukses samen te voeren.
Vervolgens proberen we een aktieplan op te stellen, en proberen we
duidelijk te krijgen welke argumenten we moeten gebruiken.

Ue dag i.6 een gezametijk initiatie~ van VAKS en PfK-n.blt.
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." r ... STUDIEDAG WINDMOLENBOUW op De I<leine·.Áa~de

Zelf een windnDlen bo\Men is het hoofdthema van de stu::tl.edaq die oe Kleine
Aax:de binnenkort organiseert. Daamaast is er ook veel infonnatie van meer
algemene aard over windeneJ:9ie.
oe studiedag start op VRLJDAG 2 juni, au 20.00 uur, en gaat (b:)r tot
ZA'l'ERIW:; 3 jUlÛ 18.00 uur. Hoewel :nedewei:k1nq -wonlt verleend door nensen
van de 'lH-Eindboven, is de opzet van het pxogranma 7OOan1g dat ook niet
teàmici aan hun trekken kalen.
De historie en 1:oekanfs,t van windenergie wonlen bebandeld, de 'stxanings
theorie t en de praktijk van het bouwen kalen aan de O%de, teJ:wijl er ook
veel delrDnstratienater1aa1 te zien zal zijn.
De deel.neIII9:sprjs bedraagt: f 35,- Unklusief vleesloze inaaltijden en .

ovexnachting)
Aa:nneldingen bij: Geraxd~, De Kleine Aarde, Postbus 151, BJXTEL

teleDoon: 04116 - 6901

ooooooooooooprogramma windenergie

VRIJDAG 2 iuni
20.00 uur - aankomst deelnemers
20.30 uur -Kennismaking met elkaar en met Pé Kleine Aarde
21.00 uur - Algemeen dia-verhaal over windmolens

ZATERDAG 3 :U!!:!.!
8.00 uur - ontbijt
9.00 uur - W1nde~er9iè-theorie, door Jos Beurskens,

medewerker TH-Eindhoven
10.45 uur - Koffie/thee
11.15 uur - Demonstratie van enkele windmolens en aan

verwante apparatuur, waaronder DKA-zelfbouw
molen.

12.30 UUr- Warme maaltijd
14.00 uur - De bouw van een windmolen, door Dirk Hengeveld,

ex-medewerker DKA en TH-Eindhoven,
en door Hans Paalvast, medewerker DKA.

16.00 uur - Thee
16.30 uur - Nagesprek in groepjes, waarbij over individuele

problemen en vragen gepraat kan worden
18.00 uur - Vertrek

begelej,ding: Gerard K1rre / Hans Paalvast / Jas van Doorn I Jan Conrads

..

1b:H'h~:

Ort'~'~
{or Vf.clv~
~
W\~1Áf
kt.too~O

1:ItiiNfJMAtt::'&J

•. 4S-1-41eoel

Met: pa.sen is te 'lVIND (in Denemrlçen) de gxootste zel:fbouwo-wi.:n.&len ter
wereld in gebruik~. Deze nD1en iS gebo\rfId. door
geestdriftige mensen van de VOlksuniversiteit van
Tvind, samen net enkele deskundigen. Na bIee jaar
bc:u>1en, ~rinenteJ:en, na een kleine twee miljoen
gulden (uit partikuliere bronnen vergam;d) heeft
de 'lVind-nolen de Jcadnklijke goedkeuring van de
Deense Rl!4A verkregen. De mlen zou oorspraikelljk
het gehele cx:mplex van de universiteit van stroom
gaan voorzien, Cb::h nu blijkt dat de capaciteit
veel groter is. Het ovw::schot wozdt nu afgevoe:r.:d
op het landelijk net: Denemu'ken heeft t:ro'UWenS
geen kemcen.tra1es, en zal die opdeZ'e nmuer ook goed kunnen mf.ssen.
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<mIat er geen landelijk enexgiebelEdd is, ••••
nDet •t naar van a'lderaf gebeuJ:'en••••• " ••••••

~~
Het is blijkbaar voor de landelijke overheid een ontzettend moei
lijlte zaak om een EI:JERGIEBELEID uit te stippelen.
Natuurlijk, we kennen een 'beleid', dat 'energiebeleid' wordt ge
noemd. r-taar de indruk bestaat dat dit een ad-hoe-beleid is, met
veel kunst-en-vlie9"'7erk, en dat grotendeels wordt bepaald door.
ontwikkelingen van buitenaf. Als de olie krap wordt, moet er nà.ls
over kop overgeschaké~dworden op aardgas, als het aardgas dreigt
op te raken (iets wat een vrij voorspelbare zaak is) moeten kolen
of: uranium de oplossing bieden••• En zo gaat dat maar verder.
De fundamentele vraag met betrekking tot ons EHERGIEVERBRUIK wordt
echter niet of namfelijks qesteld. Vandaar het voorstel van het
Provinciaal Energie Komite om in alle brabantse steden initiatieven
en aktiviteiten t~ on~likkelen die erop gericht zijn om de gemeente
lijke overheden tè "'ijzen op haar ei. en mogelijkheden inzake een
qemeentel!jk ener~iebeleid.

0000000000000000

Ogenschijnlijk heeft een Geneente weinig in te bzengen in zalten die prov1nc1aal
(door PNEM) en landelijk (ëbor 1(ElItJA, SE!? en l.f1n1sterie van Eka1anische zaken)

'WOrden vcorgesdu:even. Tod1 lijkt het nuttig all een aantal aspekten - van het
energ:legebeuren - op een rijtje te zetten, net daaraan gekoppeld de eventuele
ncgel1jkheden van een geneente.

1~ '12mJEVI!N' De huidige 'degmssieve tar.peven' voor gas/el.ektricite1t sporen de
vemruikers niet aan tot een bEMuster vexbruik. I'4et name de gmot-
verbruikem (die ovex:eenkanstig de degressieve tarieven de laagste

prijs per eenheid betalen). zeo3en via een progressief stelsel ge
àalgen kUnnen. wozàen an hun verbruik ook zu.iniger en zinniger in

.....-__~:..-.-..... te richten.
2. ISOLATIE Een van de meest energiebesparende maatregelen op korte term1jn is
r---~-""het optimaal iso1emn van \'~, kantoren, bedrijven. Door mLd

del van SJ?Ol.M1UUrllrolatie, vloer- of plafcmdisolatie en drèbele beo
glaz.inq, kurmen forse besparingen wamen be%:eikt (tot zelfS 40% van
het huidige gebruik).
Door mLc%Jel van een 'geneentelijk isolatievemrdeninq' kan de ge
meente verplld1ten dat alle nie~4Ol'l1ngenen mnovatiewa'l1ngen
optimaal ge1so1eeJ:ä worden•••net hulp van de bekende rijlcssubsidies
voor ~latie. De gateente kan tevens de bewlki.nq duidelijker voor

"'-__-" 1i.c:hten~ deze zaak.

·3. VOORLIQfl'DG De Gateentelijke Energiebedrijven trachten de bevolkinq voor ter----.... lichten via periodieken als "En.el:çie + tfater" en "Sb:can". De in-

~
houd van deze bladen JIB9 op z'n minst als eenzijdiçp«m8l betiteld.

& Een geneente zou de pxoduktie en verspxeiding van deze bladen kumen
. 1t' " . staken, en de vcollcht1ng (inzake enexgie, verkeer etc.) zelf ter

. ~"".. hand nemen, all zod)ende pmpa.qanda voor solaria, keukenkatputem en
ande!:e priJ1.lar1a tevcorkaDen."-----

•Aan alle abonnêts die nog niet betaald hebben:.
De pennigmeester (giro 3600254)
heeft graag post••• en wij kunnen
hem geen ongelijk geven•

•



4. vo:>RBFmD De Gerreenten kunnen een "voortrekkersfuktie"vervullen door zelf
het goede vooIbee1d te geven. Isolatie van alle gemeentelijke ge
:bc>u4en (als scholen, kantorne, stadhuis, slachthuizen), aangew1d

. door optimale verlichtinq in die gebouwen, beter afgestende open
baJ:e verlichting, enz. De Gen:eentelijk Energiebedrijven zouden
verder ~rimenten kunnen verrichten mat zonnekol1ektoxen (op htm

''------ eigen gebc)u-l). De diverse rrogelijkheden zijn legio.

5. REI<IAtB-VERLICHrING Aangezien reklane & xeklaneverlichting uitsluitend als
. . I\d.-. . doel heeft au de nensen zoveel n-ogelijk pmdukten aan te sneren
/~..'ti'.nCP L,...... (die m::mmteel niet ~. zond9r snoer/stekker \'1erken), lijkt het
\\l?'r .,.S':.· zim.-ol all reklaneverlichting als een 'luxe-uiting' op te vatten,

'1. ,~~;t t· en derhalVè voor deze luxe een duur elektriciteitstarief te ba-
"""\/"". denken.

6. 0P.IH3MR VERVOER Ons auto-systeem ve1'bruikt 12% van de totale eneJ:9ie in ons
,.----..... land. Het qlenbaar vervoer (za.Tel stadsvervoer als streekvervoer)

vormt een zinnig en zuiniq altematief voor het energieverslinc:1ende
partikulier vervoer. De geneente kan (uitgaande van energiebespa
xende maatregelen) een halt toel:oepen aan verkeersaantmkkende in
gzepén (zoals 'dcoibraken in de stad', 'parkeergarages' ). Tegelijker
tijd dient het openbaat vervoer gestinuleerd en ve3:b.eterd~,
o.a, door snellere verbindingen, fijnmaziger net, lagere tarieven••
zelfs gratis openbaar vervoer neet niet als een omrogelijkheid ge-

.'""----.... zien wamen.
7. PNm4-beleid. Een aantal brabantse gemeentes (Bergen op ZOem, Breda, Cuyk, Eind
.----..... hoven, Den ~ch, He1m:>nd, Roosendaal, Tilburg, ~'1aalwijk) bezitten

f::\. ieder Mn aandeel van de 1\1.v. PI:D1. De pmvincie imrd Brabant heeft
"-')/') de rest (99,5%) in haar bezit. Elke aandeelhouQer kan in de algenene
. I vergadering van aandeelhouders zijn kritiek uiten op het beleid, dat
U niet bepaald gericht is op energiebesparinq. De kwestie van het
<> eëL~IO .progressief tarievenstelsel zou ook ter diskussie neeten worden op-

'-'---~genaren.

Er is Mn kwestie, die overal een hinderpaal zal vormen voor een zuiniger qemaen
telijk energiebeleid: als de in\:'TOners minder energie (gas/elektriciteit) gaan ge
bruiken, zullen de winsten van de Energiebedrijven ook zuiniger worden•••en dat
is ,,;aarschi;nlijk een onverteerbare zaak. Inners, de energievoorziening womt als
'nelkkoe' van de ~te beschomTd, a'OOat die winsten gebruikt kunnen worden
'\lt)()r andere leuke dingen.
Naar onze nening nag dit geen hinderniS vo:men voor een zimiger energiebeleid.
Inmers, \'1i.j hebben ook een 2.eke:r::e veranbTool:delijkheid voor de fLlensen die na Q1S

kalen. Deze individuele verantwoordelijkheid hebben \tlij in ons denDlaatisch
systeem overgedragen aan onze vertegeI'l'lOOrdigers (in Gem:!enteraad, Provinciale
Staten) •
Vandaar ons verzoek aan alle plaatselijke groepen en individuen all deze zaalt
bij hun eigen geneente aan te kaarten, via politieke partijen, of via een brief
aan de Geneenteraad. De oproep (In overal nENERGIIDEBJ.\..'I'1m IN DE ~1EE:t'1rERMDn

te heUlen, 2DU een begin kunnen zijn all op lokaal nivo een nie\Jl'1 energiebeleid
te gaan fo~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,•••••••• • • • • • • • • • • •

'\ LAAT D!=:"2..E 1< AH!.. IV/~T VE-AWP.,EN 6RRN
Zoals al elders in de krant is aangekondigd wordt op 7 juni een
inforrnatieavond OVer Stadsverwarming in Breda georganiseerd. beze
avond is bijzonder informatief voor gemeenteraadsleden, ook uit
Tilburg en r~elMond omdat daar de plannen van de l?::1~I1 voor de
aanleg van een stadsverwarmingsnetin de ~ieuwbouwWijkenook al
op tafel liggen. Een kans om straks niet voor voldonqen feiten
te staan •••••
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verslag van de fietstochten op 22 april '78

JsREOA.l
Onder het motto "RADIOAKTIVITEIT I<ENT GEEN GRENS" startte zaterdag
22 april o.a. te Tilburg en Breda een demonst~atieve fietstocht.
Doel van deze tocht was de aandacht vragen voor de alarmerende ont
wikkelingen van de atoom±ndustrie in België.
Enk.ele voorbeelden: •een toenemend aantal atoomcentral.es aan de neder

lands/belgiese grens
.de voorgenomen opslag van radioaktief afval in
de kleilagen van de Kempen

.opnieuw in werking stellen en uitbreiden van de
opwerkingsfabriek te trol, de radioaktieve vuil
nisemmer van Europa.

De route leidde via Bavel, Ulvenhout, Chaam naar Baarle Nassau. In
deze plaatsen werden pamfletten met de nodige informatie verspreid,
en werd met de bevolking gediskussieerd. Bovendien was er allerlei
verdere informatie (boeken, brochures over o.a. Almelo) in de met
spandoeken opg.etuigde bakfiets aanwezig. Tijdens de tocht werd via
de megafoon het doel van de tocht verkondigd, en lieten de Z 55
fietsers regelmatig strijdl.iederen tegen de atoomenergie horen.
In Baarle Nassau aangekomen, bleek dat de + 100 fietsers uit Tilburg
net waren gearriveerd. -
Na dat velen zich tegoed hadden gedaan aan de hapjes van het plaatse
lijk makrobioties winkeltje, werden er pamfletten uitgedeeld, en werd
ook hier met de bevolking Ç)'edisku$sieerd, al geschiedde Çl.it voorna
melijk via de terrasjes. Na ongeveer een uur werd er weer v~rzaroeld
en op het dorpsplein gemanifesteerd, waarna ieder zich huiswaarts
zette.
Deze demonstratieve fietstocht was niet de eerste, maar ook niet be
slist de laatste. t1ij gaan door met. de strijd tegen het kapitalisme,
dus ook tegen de atoomenergie.

o TEGEN EEN MENSVIJANDIGE INDUSTRIE
o MOL IN BEDRIJF, KANKER IN JE LIJF~

o MET ATOOMENERGIE MEER STRALENDE BABIES
o WIJ LATEN ONS NIET MOLLEN

Energie Kom!te Breda

11

1~~LBUR~ J
~ 22 april tmk een v.mlijk gezelschap over onze brabantse wegen, au al fietsend
te denonsb:eren tegen de plannen van het belgies bwrland. De plannen zijn an de
~fabriek ~eurochemic" te rt>l te heropenen en uit te breiden, en au radio
aktief afval in de kleilagen te st:og;»en.
Als eindpunt van de fietstocht ~orcu:en verschillende gmnsdorpen uitgekozen, waar
ook aktiviteiten werden ontplooid. Zo fietste de groep uit Eindhoven naar B\x1el,
waar ze bij de grensoverçrang een "atocm:(Dllumant" plaatsten: een houten kruis net
daa:I:q) het internationale syIl'bool voor stralingsgevaar en het ondersd1rift "voor
hen die gaan sterven door de radioaktiviteit van de atoanfabriek in II'bL Radio
aktiviteit kent geen grenzen".
Vanuit Roosendaal en Zundert reden ongeveer 60 mansen naar de grens, ~'1aar de mi
lieug:roep Zundert een stukje weiland ter };)eschikking had an een ItalUllBlt te
plaatsen.' Het nonumant stelt een grafsteen voor, net op de steen de tekst "npnunent
~ de uens uit de btintigste eeun, die h--:.t stJ.:even naar l1l3.terieel gewin stelt
boven hetstrevel1 naar ltlelzijn, die techniek ,stelt boven menselijkheid, en die ge
dcem1 is zichzelf door z'n eigen voortbrengselen ten grave te dragen" •••••
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Kaatsheuvel, TilbuJ::g', Den Bosch en D:r:eda fietsten naar Baarle Nassau, waar we net
cmgeveer 150 nensen bij elkaar kwamen op het J:)(np;plein. De béàoelincJ was cm ook
hier een nonunent op te richten, maar de geJneente wilde~r geen vergunning
geven. Verder lukt het, door geheimzinnige omstandigheden, nièt <:in een stukje in
de plaatselijke krant te krijgen, zodat ë'e baarlese bevo1kittq van niets wist.
Op enze tocht zijn er nog zonneb1oen'pitten gezaaid, zodat er over een tijdje
een ncoie zonneb~ is langs de weg naar Baarle ~lassa\Î.

Er waxen nog enkele akUviteiten gepland die eveneens geen doorgan.c;J ka1denv.i:nden,
zo&tt s alleen pamfletten uitgedeeld wer6ert. Er is ook nog een speech geho1x1en,
voor de belangstel1énden , mat dé reden Ván ons bezoek.
Al net al toch wel een geslaagde dag, gezien het aantal mensen dab meef1etste.
CDK DE ZON~ MeE DOO~ a'S EEN STRALEH)E lJ\.G 'JE GEV&'oJ.

fEI1'IDnOVEN I
Zo'n 65 mens.n fietsten zaterdag 22 april vanuit Eindhoven naar de bel
gièse grens óm te protesteren tegen de atoomplannen van de belglese re
gering. De heropening van de 0~~erkln9s~abrieken de begraving van
atoomafval bedreigen de volksgezondheid en de veili.<;Jheid. Het P~ovin
ciaal Energie Komite (PEK) organiseerde ook vanu1t Tilburg, Breda,
ROosendaal en Zundert atoomfie·tstochten.
De atoomfietstocht vanuit. Eindhoven over Geldrop, Heeze, Leende, Soe
rendonk naar Budel stopte bij winkelcentra en dorpspleinen. Daar werden
pamfletten uitgedeeld, spandoeken ontrold en met (Ie in,.,oners gesprek
ken aangeknoopt. De reakties ,-raren veelal positief.
Bij de belgiese grens werd door de deelnemers een dwarsboom opgeri
met E::en internationaal teken van radioaktief stralingsgevaar. Het is
een symbool voor de toekomstige slachtoffers van radioaktieve straling,
maar belan9rijk is het verzet om dat te voorkomen. "WIJ LATEN ONS NIET
t40LLEN!" De Stroomgroep kan terugkijken op een succesrijke fietstocht.
Dit is nog maar het beqin, want "rillen we ,.,erkelijk de belqiese atoom
plannen voorkomen, dan moet massaal verzet van de belqiese/kempische
bevolking ontstaan. Bij het atoommanument \flerd een grafrede namens PEK
en StrQOmgroep Stop Kernenergie uitgesproken.

Stroomgroep Eindhoven.

PAS VERSCH~lEN: "Stadsverwarming in Breda, deel 11========-=====
Oe KE.~t.' heeft (in opdracht van de gemeente Breda) een tweede studie
afgerond over de financiële- en technische ekonorn1sche aspekten van
stadsverwarming in de bredase wijk Haagsche Beemden.
In het kort komen de konklusies hierop neer~

o SV in Bredà is technisch uitvoerbaar
o SV-net kan goed 1ngebouwd worden in nieuwbouwwijk
o op niet al te lange termijn is een positief financieel

resultaat te verwachten
Het ziet er uidelijk naar uit dat Breda een stadsverwarmingsnet gaat
krijgen (waarbij de warmte nie~ wordt opgewekt door een 'warmte-kracht
centrale, maar door gebru~kmaking van het koelwater van de ~eroentra

les, 12 km. verder). Er kontt geen aardgasleiding, want elektrisch koken
levert méér (financiele) resultat~n op. Over energiebespar1nCJ W01'!dt
allang niet meer gesproken. (zie bladzijde 1. van deze ZEK-krant).



Wordt er nog gefuseerd•••• tussen ~ZEM, PLEM en PNEM?

In 1915 zijn elL tU.6.6en de e!ektlLiciteit.6ma.at.6c.ha.pp.i..jen van Zeeland,
NoolLd-8lLabant en LimbulLg be.6plLekingen ge.voe~d ovelL een eventuele
6u.6ie tot een glLote f.nelLgiemaa.t.6c.happ.ij Zu.id-N~delLtand. Een FU.6ielLappolLt
diende al.6 ba.6i.6. Het mot.ie6' VoolL ,deze .innige .64menWelLking welLd
toendelLtijd nooit halLdop uitge.6plLokën. 1'a.6 twee: [aa« latelL gee6t men
toe dat de ve.6tiging van. een tweede. kelLnc.entJLale in BOJr.-6.6e.!e de
vOOlLnaam.6te dILij6veeIL Wa.6. ImmeJL.6, al.6 de PZEMa!!eendezekeJr.nc.entJLa!e
zou bouwen, zouden de inve.6teJr.ing.6ko.6ten wOlLden a6gewenteld op de
Zeeuw.6e (k!ein) veJr.bJr.uikeJr..6, die nu al de hoog.6te pJr.ij.6 vooJr. elek
tlL.ic.iteit betalen. Om die ko.6ten eeJr.lijk te velLde!en !ag een ÓU.6.ie.
VOOIL de hand.
Zoa!.6 U weet zLjn de pla.nnen VOOIL dlL-Le keJr.nc.entlLate.6 in NedeJr.land
dooJr. het kabinet Ven UY! in de ij.6kd.6t gezet. MaalL BOJr..6.6ele '<'.6 een
van de glLoot.6te kan.6hebbeJr..6 om zo-n bee.6tje te heJr.belLgen, hetgeen
duidelijk b~eek ui~ het Aanvullend StJr.uktuuJr..6c.hema E~ek.tlLic.i.tei.t.6
vooJr.zi.ening (ASEV) .waaJr.ovelL de bevolking !n.6plLaak':hee6t gehad.
Tot zovelL het Uabije veJr.leden.
Wat gaat er nu verder gebeuren. Het is al een tijdje stil geweest
rond de elektriciteitsmaatschappijen. Oe stilte voor de storm, die
oplaait als de huidige regering binnenkort met 3 kerncentrales op
de proppen komt?
Deze stilte werd op 6 mei enigzins doorhroken via de pers. In de 3
provincies verscheen op die dag een (door Flip Feij geschreven) arti
kel in de PZC, Brabants Nieuwblad en Limburgs Dagblad, onder de kop
"zuinig met Energie'''. In dit artikel werd het 'lbrandstoffenbeleid
van de elektriciteitscentrales" beschreven aan de hand van gesprekken
met de Roy van Zuidewijn (PNEM), Oele (voorzitter landelijke energie
raad) en Vlugt (PZEM). De direkte aanleiding voor het brandstoffen
beleid is het feit dat de regering (in 1977) besloten heeft dat de
elektriciteitscentrales hun brandstofbeileid moeten gaan wijzigen.
Het aardgas raakt op, en aangezien de centrales de grootste "slokoppen"
zijn, moet hier de grootste aardgasbez,,'-4.niging worden gevonden. Kon
kreet betekent dit dat de centrales niet hoeven te rekenen op aardgas,
en dat de huidige kontrakten (met de gasunie) niet worden verlengd.
Als alternatief voor deze "schone brandstof" zijn de centrales aan
gewezen op kolen of olie. Een aantal cnetrales zijn inmiddels al over
geschakeld (2 eenheden van de Amercentrale sedert "77 op kolen en
een eenheid van de Borssel centrale per jan. '78 op olie).
De herwaardering van steenkool als belangrijkste energiebron.
Want ook de rol van olie rakt uitgespeeld, mede door de afhankelijk
heid van de OPEC-landen (oliecrisis-effekt) •••• Steenkool dus.
Maar geen roosje zonder doornen. Hoewel er nog voor honderden jaren
steenkool voorradig is, is het stoken van kolen minder gezond voor
het milieu. Oe uitstoot van zwavel, stikstof en andere milieuvijandige
stoffen zal steeds grotere vormen aannemen. Bovendien heeft de regering
een landelijk norm vastgesteld, die nu al bijna bereikt is, en in
West-Brabant al ruim overschreden wordt.Het filtreren van deze stoffen
schijt technisch gesproken nog vrij moeilijk te zijn, terwijl de kos
ten van filterinstallaties zwaar zullen doortikken in de stroomprijs.
En toch zal steenkool de toekomst worden, aangezien er geen andere
keuze is. Geen andere keuze? Natuurlijk wel ~

Kernenergie blijft het tweede alternatief. En de keuze ligt tussen
kolen of uranium. En met al~c berichten over vuile kolencentrales,
wordr de keuze al voorgeprogrammeerd: Kernenergie is onze toekomst.
Over onze afwijzing van deze ~nergiebron zullen we nu niet verder
uitwijden. Een ding is duidelijk: de Roy van Zuidewijn stelt in het
artikel dat vaan de toepassing van kernenergie minder bezwaren kleven
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dan hier en daar wordt beweerd~, dan wil hij zich alleen sterk maken
voor uitbreiding van het vaderlandse atoomprogramma.En met dit alles
in het achterhoofd gaat de fusie weer zeer aktueèl worden •••

Ove4igen~ vinden wij he~ j4mme~ dat de ~eh~ijve~ uit~luitend ge~p~o
ken hee6t met men~en die aan de touwtje~ t~ekken. Geen enkel woo~d
van men~en/g~oepen die &undamentele bezwa~en uiten tegen detoepa~
4ing van ke~nene~gi~. Oe ~oy van Zuldewijn zegt zel~ ~at het zinloo~
.(;4, want een ?elJlotionele benade4ing i~ in het nadeet van een goed
kl-imaat?~ Ove~igen~ wo~dt doo~ de H.H. de~kundigen wet gepteit voo~
een zuin.ige~ ene~gieve~b~ui~ doo~ •.• U ~aadt'tal, de bu~ge~~. Oe
lndu~t4ie en ande~e 9~ootve~b~u.ike~4 blijven Wee~ buiten ~eho~_ en
de etekt~ieite-it4p~odueneten doen zetó ook niet~7 zij btijven voldoen
aan lede~e v~aagf zoal~ dat in hun lij6~p~euk ~taat, want het tieht
m4gn-iet uitgaan-
roeh begin je te ve~moeden dat bij ~ommige men~en de ~toppen we~kelijk
zijn dooAge~lagen•.•

*•••••*••• *••*••• *.~*•••••
De krant is weer vol, informatie vooral uit de regio.
~aar het heeft ook een hoop kopbrekens gekost voor de makers.
Voor de volgende krant kunnen we voor het technische gedeelte
goed hulp gebruiken (typen, vergaren, verzenden). Bovendien kunnen
we voor de volgende krant nog nieuwe adressen gebruiken, immers voor
aeze manier van verzending is een minimum aantal yan 250 adressen
noodzakelijk. En adressen zijn wel te vinc5en·, maar daar moet ook een
bijdrage in de kosten vandaan komen=::
Geef dit alles, en kopy op voor eind juli,
Want begin augustus komt de volqende krant weer in de :Brievenbus te
liggen. PPETTIGE VARA~~IE? DE REDAi~TIE

....................................................................
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