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horting the Grid, The Hidden Fragility of Our Electric
Grid is het laatst verschenen boek van Meredith Angwin
over het stroomnet. Het boek beschrijft de situatie
in de VS en hoewel de Europese netwerken stabieler
zijn, is het deel over de bedreigingen van een netwerk door
grootschalig invoeren van renewables ook hier van toepassing.
Angwin benadrukt dat het haar niet gaat om wel of geen
hernieuwbare bronnen dan wel kernenergie maar wijst op drie
belangrijke doelen: een betrouwbaar net, betaalbare stroom en
de productie ervan zonder het ecosysteem te verstoren.
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