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:gtfa-ls~nm bi-leFtfuiaJ;,r 

I S 
• · ~ : ~ middel van aanslagen op tra, · lrOOmnet· 10· .. :· .. ,-~ ... ·!_ fohuisjes-en hoogspan~ _ masten opzettelijk storing'en 

------------...-.··· in de stroomleverantie vei;. 

Noord·Brabanl<~. ~Fa;.:~.~ :1 he1d a$11 d~ze aanslagen 
------------........,.~- geeft, he~ft een reeks vaû. 

extra bew. aawi. ::r..!:tgebeurte-.,; 
____ ___..__;"_.;......;._1\...;;;--~~- ~~. Beveiligen ':~ 

na S. abotage:f~:}~. ~oen e~·=~ll:~'d~::: 
_ ~.··:-i om het tr~port van èen, 

· '"' ·~ produkt te garanderen. Atle 
---------- --:' · v :~ voor de distributie- -viu 

Van onze corresp· ondent - ~~~·~:: stro~lll yitale plaatsen in .de · 
. . ; -; provtncie Noord-Brabant 

DEN BOSCH, donder~ zijn .van extra bewaklQg 
De Provinciale Noordbrabant~ vool'Z?-en. "We. ~e~ ec~-
Elektriciteits Maatschapp' i~ ter m~t ~lle ns1c~ s u1tsl~ 
· (PNEM) h · ft d . " ten. Het ts praktisch onm-cr -

. ee e no~dtoestand ~;-, gelijk om het hele hoogspl!n· 
gekondigd nad.at actiegroepen ~~ ningsnet, dat een lengte 
gen kernenergie hebben gedreigd· heeft van 4200 km te bevei· 
de stroomvoorziening in die pre>: ligen." ' - , 
vincie totaal te zullen ontwricht~!l~ Het uitroepen van de alertfa· 

Woordvoerder Gerard vap se is volgens de heer Van . 
Wijk, van de Vereniging ván Wijk oo~ . noodzakelijk ~ 
Exploitanten van ElektrlcJ~ worden, doordat commi.
teitsbedrijven in Nederland! ris der Koningin Van A.gt 
(VEEN) benadrukt dat .d~ zich onom,wonden voor · d!it 
alertfase een zaak van. •. dê toepassing van kemenergiè 
PNEM is. . _- · en de komst van een cent~e 

Hij bevestigt dat de bedrè~~ naar het Moerdijkgebied 
gen van · de actiegroepen ~ heeft uitgesproken. 
rieus worden genomen, onl:- Woordvoerder mevrouw ·.o. 
dat het ook in ons land niet Klinkum van de PNEM 
voor de eerste keer zal zijn spreekt van een voorlopig 
dat actievoerders het tranS.: continue alertfase. "We ht!b
port . van elektriciteit danil: ben extra personeel ing~ 
ontregelen. · . • schakeld om kwetsbare pun" 

Onbekenden hebben de laat:; ten te bewaken." .,~: 
ste ti.M op verschillendè " · .. " 


