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redaktioneel 
Deze keer geen artikel over de GIROBLAUW 
aktie. Het resultaat van de aktie is 
moeilijk te meten. Toch moet er bij de 
energ~ebedrijven iets gaande zijn. In 
sommige kringen oppert men automatische 
betalers korting te geven. Net of tegen
standers van kernenergie met een paar 
centen om te kopen zijn. 

van ons vluchtig artikel weet men er het 
fijne van. 
In Zeeland zijn atoomstroom en de werk
gelegenheid van ca. 2000 mensen kunstma
tig aan elkaar gekoppeld. Een kijkje 
achter de schermen. 

Ook geen artikel over de Brede Maat
schappelijke Diskussie. Heeft u uw me
ning al kenbaar gemaakt aan de Stuur
groep? 

Natuur~ijk is er ook wat informatie van 
over de zuidgrens. Over de veiligheid in 
het atoompark Mol en over de brand bij 
Eurochemic. 
BELICHT gaat ditmaal over stadsverwar
ming. De voor- en nadelen, de rol van de 
PNEM, de afha~kelijkheid van de konsu
ment, de kosten en nog meer zaken komen 
aan de orde. 

In dit nummer hebben we het over een 
toepassing van zonne-energie. He~ blijkt 
dat de overheid er nog niet zo op ge
brand is. 
Gas is gas, denkt u misschien. Dat valt 
moeilijk te weerleggen, maar na lezing 

We wensen u een energiezuinig 1982 toe. 
Denkt u aan het overmaken van uw abonne
mentsgeld? 

"Allicht" is-een uitgave van de Stichting Al· 
licht. Deze zet zich In voor een demokratisch, 
men!-!· en milieuvriendelijk energiebeleid. G,an 
"kernenergie of kolen" dus, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan
wending van alternatieven als zon en wind. 

Daaromricht "Allicht" een kritisch oog op de 
energieproducenten. Aan regionale ontwlkke· 
llngen wordt in ruime mate aandacht besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redaktie worden bekort. Ondertekende arti· 
kelen geven niet noodzakelijk de mening van 
de redaktie weer. 

Brabant 

EK Bergen op Zoom, Postbus 248, 
4600 AE Bergen op Zoom, 0164()-37664 

EK Roosendaal, Odiliadonk 34, 
4707 TK Roosendaal, 01650·41216 

Werkgroep Kernenergie, Darinkveld 13, 
4731 VK Oudenbosch, 01652·6685 

Zevenbergse Energie Groep, Melijn 19, 
4761 NM Zevenbergen, 01680-24295 

EK Breda, Zandbergplein 14, 
4818 NJ Breda, 076·146105 

SSK Zundert, Burg. Manderslaan 2, 
4881 EJ Zundert, 01696·4484 

André v.d. Velden, Lijsterhof 23, 
4921 VR Made, 01626·2465 

Energieburo de Knijpkat, Stationsstr. 15, 
503a EB Tilburg, 013-351535 

Werkgroep Kalkar, Lieve Vrouweplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013·357058 

Wereldwinkel Goirle, Molenstraat 5b, 
5051 LD Goirle, 013-345897 

Energiekommissie, Schoutstraat 23a, 
5121 KA Rijen, 01612·4248 

Kernenergie Allicht Niet, Grotestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04163-72254 

SSK Den Bosch, Postbus 1404, 
5200 BL 's-Hertogenbosch, 073-136308 

SSK Oss, Hooghuisstraat 23, 
5341 CD Oss, 0412()-25673/47214 

SSK Schijndel, Oost Frieslandstraat 91, 
5482 GV Schijndel, 04104-74879 

Werkgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4609 

SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5611 EH Eindhoven, 040-453299 

Energieburo, Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven, 04()-443063 

Energiegroep Nuenen, Refelingse Erven 73, 
5672 TB Nuenen, 040·833544 
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Brabantse Milieufederatie, Willem 11 str. 15a, 
5038 AB Tilburg, 013-356225 

PPR Brabant, Korvalseweg 43, 
5025 JB Tilburg, 013-364422 

PSP Brabant, Groenstraat 25; 
5021 I:J Tilburg, 013-357404 
CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HÀ 's-Hertogenbosch, 073-410911 

Limburg. 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13, 
6211 EP Maastricht, 043-50130 

WSA Weert, Bassin 10, 
6001 GZ Weert, 04950·33234 

EK Venray, Hubenhof 51, 
5801 TS Vanray, 04780-80025 

SSK Venlo, Maasstraat 15, 
5944 CA Arcen, 04703·2358 

Energiegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Panningen, 0476()-4097 

REM, Postbus 523, 
8040 AM Roermond, 0475()-18900 

SSK Roermond, Roersingel 2b, 
6041 KX Roermond, 0475o-12047 
SSK Zuid-Limburg, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 0449()-24803 

Milieu Moet, Sterstraat 15, 
6161 TM Geleen, 04494-48687 

PSP Geleen, Nachtegaalstraat 48, 
6165 BJ Geleen, 04494-44177 

Agnes Hana, Tentstraat 7, 
6291 BC Vaals, 04454-3603 

Toon de Jong, Laanderstraat 43, 
6411 VA Heerlen 

Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Tilburg. 
De redaktie Is telefonisch te bereiken onder 
nummer 040·122819. 
Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door storting 
van f7,50 (steunabonnement: f12,50; voor in· 
stellingen: f25,-) op gironummer 4208201 van 
penningmeester "Allicht" te Tilburg. 
Oplage: 150. 

Rogier Vossen, Holzstraat 44, 
6461 HP Kerkrade, 045-452183 

Energiegroep Mook, Lindeboom 29, 
6585 BC Mook, 08896-3257 

Zeeland 

Energie Komitee Zeeland, Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 01184-78399 

Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180·35683 

Werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, 
Postbus 11, 
4564 ZG St.·Jansteen, 01142-433 

Overig 

Stichting Greenpeace Nederland, Damrak 83, 
1012 LN Amsterdam, 02()-231843/236545 

Vereniging Milieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZD Amsterdam, 020-221366 

Landelijk Energie Komitee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 Z!? Amsterdam, 020-221366 

Centrum voor Energiebesparing, 
Oude Delft 180, 
2611 HH Delft, 01q-131260 

Energie Anders, Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747.·5242 

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), 
Postbus 750, 
3500 AT ,Utrecht, 030-331328 

Aktie Strohalm, Oudegracht 42, 
3511 AR Utrecht, 03()-314314 

Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht, 030-331328 

World lnformation Service on Energy (WISE) 
Biaslusstraat 90, 
1091 CW Amsterdam, 020-924264 

Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS), 
Breughelstraat 31·33, 
2000 Antwerpen, 09 • 32 31 186592 
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U had eigenl.ijk niets mogen weten 

Brand bij Eurochemie ~ •• • 
Op 14 december 1981 zijn op het afvalverwerkings
cantrum voor middelmatig radioaktief afval (MAW) bij 
Eurochemie in Mol vier vaten met afval in brand ge
vlogen. Het onderzoek naar de oorzaak van de spontane brand is nog 
gaande. Volgens Alderhout, de adjunct-chef veiligheid, zal dit nog en
kele maanden duren en zal de MAW-afdelinq zolang stil liggen. 

Als de splijtstofstaven uit de kerncen
trale komen is niet alle splijtstof ge
bruikt. Er zit nog bruikbaar uranium en 
plutonium in. In een opwerkingsfabriek 
worden deze stoffen afgezonderd van de 
overige inhoud van de staven. Eerst 
wordt daartoe de huls, waarin de splijt
stof zit, verwijderd. Bij Eurochemie ge
beurde dit door ze op te lossen in zuur. 
Deze oplossing is het afval waar het 
hier om gaat. Naast de radioaktief ge
worden metaaldelen van de huls bevat 
deze vloeistof ook kleine hoeveelheden 
hooqradioaktieve en zeer hete splijtings
produkten en sporen uranium en plutonium. 
Zoals bekend wil men dit afval ondergronds 
in de kleilagen opslaan, maar als vloei
stof is dit niet veilig genoeg. Daarom 
mengt men het vloeibare MAW met bitumen 
en wordt dit mengsel in vaten gedaan. Na 
afkoeling in een aangrenzende ruimte 
gaan deze naar een grote opslaghal. Alles 
gebeurt achter dikke betonnen wanden met 
afstandsbediening. 

In de meng/vulcel ontstond de brand. Per 
keer worden zes vaten, van 220 liter elk, 
gevuld met bitumen en MAW. De vultijd be
draagt twee uur. Juist toen men het vijf
de vat had gevuld, vatte het eerste, 8 
uur na vulling dus, vlam. Na het blussen 
ging het tweede vat tot zelfontbranding 
over, waarna nog twee vaten in brand 
vloqen. Het bluswater en schuim is in 
tanks opgeslagen om als radioaktief af
val verwerkt te worden. Niemand van het 
aanwezige personeel is gewond geraakt en 
de materiële schade valt mee, aldus Al
derhout. "Belangrijkste schade is in fei
te, dat de afdeling zolang moet stillig
gen." De Nederlandse beschermings- en 
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controlediensten zijn niet op de hooqte 
gesteld. Alderhout: "Dat was niet nodig, 
er was geen gevaar". 

oorzaak 
Naar de oorzaak is het onderzoek nog in 
volle gang. Dat de warmteafgifte van de 
geringe hoeveelheden splijtingsprodukt in 
het afval de reden is geweest, acht Alder
hout uitg~sloten. Eerder denkt men aan 
een chemische reaktie die heeft plaats
gevonden in de vaten, waarbij zoveel 
warmte vrijkwam dat het bitumen is gaan 
branden. Welke stof daarbij de gangmaker 
is geweest is moeilijk te achterhalen. 

geen publiciteit 
Eigenlijk is de zaak door toeval in de 
publiciteit gekomen. Volgens Alderhout 
heeft Eurochemie de brandweer van Mol 
gevraagd haar schuimwagens voor de ze
kerheid te laten komen. Deze vroeg toen 
ook een ander corps bij te staan en via 
dit laatste kanaal is de brand openbaar 
geworden. Waarschijnlijk was er anders 
nooit iets bekend geworden. Volgens 
Alderhout was het zoiets als wanneer 
"in de keuken de vlam in de pan slaat". 
Een erg laconieke houding. De verwer
king vindt toch niet voor niets achter 
een 1 meter dikke muur plaats!! Ook 
begreep Alderhout niet waar wij ons 
dik over maken: "De wind stond die 
dag noord-zuid, van Nederland af". De 
procureur des konings die met het onder
zoek naar overtreding van voorschriften 
belast is, wilde in eerste instantie 
"geen informatie aan derden verstrek
ken". 
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lozingen 
Tijdens de brand is de ventilatie in de 
cel aangebleven. Het is dus zeker dat 
er meer radioaktieve stoffen in de bui
tenlucht zijn geloosd dan normaal. Maar 

Voor wie meer wil weten van wat er zich 
achter het betonnen scherm van Euroche
m~c afspeelt, wijzen we nog eens op en
kele uitstekende brochures: 
• "Opwerking van kernsplijtstof; Euro
chemie, een nucleaire vuilbak te Des
sel?", april 1978 (f2,--). 
• "De nucleaire centra uit de Kempen", 
september 1980 (f2,--). 
• "Eurochemic rampfabriek; de binnenkant 
van een plutoniumbedrijf", extra nummer 
van ALLICHT, juni 1981 (f3,--). 

Makkelijk doe·lwit terroristen 

volgens Alderhout, zijn de lozingsnor
men niet overschreden. Tijdens de brand 
zijn de filters verwisseld, omdat zij 
door de vochtige en rokerige lucht min
der goed gingen functioneren. Het per
soneel dat daarbij betrokken was heeft 
echter ook niet meer straling ontvan
gen dan toegestaan is. 

het valt mee? 

Het valt deze keer dus mee. Toch is de 
brand niet voorzien, en de vraag blijft 
wat voor verrassingen Eurochemics gaar
keuken nog meer te bieden heeft. Maar 
een goede kok laat niemand in zijn do
mein toe! 

Paul Geense/JB 

Situatie Mol gevaarlijk 
De nucleaire bedrijven en instellingen in Mol maken een zware crisis 
door. Vermindering van inkomen voor de werknemers, afdankingen en sta
kingen zijn de laatste maanden aan de orde van de dag. 
Voor een belangrijk deel is de Molse kernbedrijvigheid afhankelijk van 
de staat, maar België is op het ogenblik eveneens in een verlammende 
ekonomische en politieke crisis geraakt. Het wordt zeer twijfelachtig 
of men in België in staat zal zijn de nucleaire onrust in de hand te 
houden. 

veiligheidsdiensten 
Verloederende nucleaire bedrijven zijn 
uiterst gevaarlijk. Als het geld opraakt 
zijn de "veiligheidsdiensten" het eerst 
aan de beurt om te bezuinigen. "Veilig
heid" of liever "beperking van gevaren" 
kost veel geld, vooral als men bedenkt 
dat ook in Mol onder internationale druk 
de laatste jaren grote kosten zijn ge
maakt voor bewaking. In Mol is het nu
cleaire gebeuren altijd als per defini
tie veilig beschouwd en dat komt het 
duidelijkst tot uiting in de ruimtelijke 
ordening. Het nucleaire domein is innig 
verstrengeld met woonwijken, recreatie
gebied en zelfs bevindt zich midden in 
het gebied een Europese onderwijsinstel
ling. De bewaking van een dergelijk ver
knipt gebied is moeilijk zo niet onmoge
lijk, want vele gevaarlijke installaties 
zijn vanaf openbaar terrein heel dicht 
te benaderen. 

terroristen 
België is de laatste tijd ook het toneel 
van toenemende terroristische aktivitei-
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ten en men moet zich dan ook afvragen 
wanneer de terreurorganisaties deze u
nieke Belgische uitnodiging zullen ont
dekken. 
De interne onrust, het terrorisme buiten 
en de grenzeloze zorgeloosheid of on
macht van de Belgische overheid maken de 
situatie erg gevaarlijk. Als prote·st te
gen de sluiting van Eurochemie heeft het 
gezamenlijke personeel al eens de inter
nationale vertegenwoordigers gegijzeld. 
Wat staat er eigenlijk op het spel? In 
Mol is voldoende voorhanden om, als het 
een beetje tegenzit, ae Kempen voor lan
ge tijd onbewoonbaar te maken. Gemakke
lijke toegankelijkheid, zichtbelemmeren
de bebossing, 1000 schoolkinderen als 
gijzelaartjes bij de hand en inlichtin
gen van ontevreden nucleaire werkers; 
wat zou een terrorist zich beter kunnen 
wensen. 
Zonder een ingrijpende sanering van de 
wijde omgeving is de veiligheid ondanks 
de militairen, de rijkswachters en de 
bewakers met hun honden, ver te zoeken. 
De situatie in Mol evolueert snel naar 
zeer gevaarlijk. 

H.H. Everhard 
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Péchiney uitgewerkt? 

De spiijler en de smelter 
Als er een duidelijk voorbeeld is van de relatie werkgelegenheid en 
kernenergie, dan vinden we dat wel in de Zak van Zeeland. Het energie
vretende P'chiney is met hoogspanningsmasten verbonden aan de kerncen
trale van Borssele. Met het oog op de Brede Maatschappelijke Diskussie 
en het standpunt hierin van de FNV, komen de werknemers van Péchiney in 
een moeilijke positie terecht. Moeten zij· hun broodwinning verliezen 
bij sluiting van Borssele? Een studie van het Instituut Maatschappelijk 
Gericht Onderzoek (IMGO) wijst uit van niet. Maar er zitten nog andere 
adders onder het gras. 

Met 1900 werknemers is P'chiney in Vlis
singen de grootste industriêle werkgever 
in Zeeland. Deze aluminiumsmelter is in 
het Sloegabied neergestreken met de ga
rantie van grote hoeveelheden goedkope 
stroom. Daar moet de kerncentrale in 
Borssele borg voor staan. Is daarmee de 
conclusie juist dat bij sluiting van Bors
sele ook Péchiney haar poorten moet slui
ten? 
Aan de ondernemingsraadsleden werd om 
hun mening gevraagd. "Er ligt al enige 
jaren een stop-kernenergie uitspraak van 
het landelijk bestuur van de FNV, met de 
kanttekening dat de bestaande kerncentra
les niet onmiddellijk gesloten hoeven te 
worden", legt Peter Koning, distrik'tsbe
stuurder van de FNV-Zeeland uit. "Maar 
koppeling van Péchiney aan Borssele zet 
de bondsleden van de aluminiumsmelter 
wel voor een dilemma: behoud van werkge
legenheid of behoud van het milieu. Daar
om hebben wij aan het IMGO gevraagd om de 
feiten over de verhouding tussen P'chiney 
en Borssele eens op een rijtje te zetten." 

vier scenario's 
Afgelopen zomer kwam het IMGO-rapport 
'de splijter en de smelter' op tafel. In 
het rapport worden vier verschillende si
tuatie~ met elkaar vergeleken. 
Ieder scenario-beschrijft de financiêle 
gevolgen en de werkgelegenheidseffekten in 
relatie tot het al dan niet openhouden van 
de kerncentrale Borssele. Naar alle waar
schijnlijkheid zal de huidige situatie, 
neergelegd in scenario 1, automatisch over
gaan in scenario 2. Kiezen voor een ander 
beleid, met sluiting van.de kerncentrale 
Borssele (KCB),.betekent ~n eerste instan-
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tie scenario 3 waar het vierde scenario 
het vervolg op kan zijn. Dit hangt af van 
de relatie tussen de splijter en de smelter. 

prijs verlies 
werk 

scenario 1: 
f 44 tot KCB open 
f .527 mln. niets P'chi open 

scenario 2: 
1800-KCB open P.M voor PUK 1890 P'chi dicht 

scenario 3: 
f 1894 tot 264-KCB dicht 

P'chi open f 2317 mln. 281 

scenario 4: 
f 420 - 665 2064-KCB dicht 

P'chi dicht mln + P.M. 2171 

Péchiney internationaal 
"Hoe duidelijk die afspraken liggen is niet 
te achterhalen. Péchiney en de PZEM hebben 
niet mee willen werken aan het rapport, en dus 
moeten we soms gissen", zegt Peter Koning. 
"Maar er is een duidelijk binding door de 
levering van grondstoffen voor de kerncentra
le. P'chiney Nederland is een dochter van de 
Franse multinational Péchiney Uginé Kuhl
mann (PUK). Dit concern heeft naast belangen 
in de aluminium- en de chemische industrie 
grote belangen in de nucleaire sector. Het 
uranium voor de KCB wordt bewerkt en ge~e
verd door bedrijven van PUK. Deze contrac
ten tussen de PZEM en de PUK-dochters zijn 
echter grotendeels in het duister gehuld." 

Péchiney: 4,1 cent/kWh 
Het IMGO-rapport geeft aan dat de elektri
citeitsprijs voor Péchiney begin 1981 op 
4,1 ct/kWh stond en in de loop van dat jaar 
met ongeveer 1 cent gestegen is. De direk
tie bevèstige deze getallen. De normale 
prijs.die grootafnemers moeten betalen ligt 
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gemiddeld driemaal zo hoog. De Zeeuwse be
volking draait op voor verliezen in de 
elektriciteitssektor van de PZEM. Werkgele
genheid is de smeerolie om deze onvrede in 
te slikken. 
Péchiney is contractueel de voornaam5te af
nemer van de KCB. Zij heeft recht op twee
derde van het geleverde vermogen. De prijs 
die ze daarvoor moet betalen is opgebouwd 
~t : - een vast basisbedrag bestaande uit 
de exploitatiekosten van de KCB 

- en een variabel brandstofkosten-be
drag, de kosten van uranium, verrijking, 
transport, opslag en opwerking. 
Dit laatste deel was ook vrij constant tot
dat de PZEM met de beheerder van de Franse 
opwerkingsfabriek in La Hague, COGEMA een 
contract afsloot. Sindsdien stijgt dat kos
kos.tendeel. Dit jaar is er over de periode 
1974-1980 een navordering van f 60 miljoen 
voor Péchiney geweest om diverse kosten 
aan te zuiveren. Het openblijven van Pé
chiney hangt sterk af van de energiekosten, 
20\ van de totale produktiekosten. Iedere 
stijging brengt de positie van het bedrijf 
in gevaar. 

werkgelegenheid 
Het IMGO-rapport: "Uit werkgelegenheids
oogpunt zijn de scenario's 1 en 3 het meest 
aantrekkelijk, maar weinig reëel. Sluiting 
van Péchiney vanwege de gestegen brandstof
prijzen is waarschijnlijker (scenario 2) ." 
Het IMGO-rapport spreekt zich uit voor het 
openhouden van Péchiney en de sluiting van 
Borssele. Over de uitslag van dit rapport 
heeft het kader van de vakbondsleden van 

de reactorput van Borssele juist voor een 
splijtstofstavenwisseling 
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Péchiney zich gebogen. De werkgelegenheid 
krijgt bij de werknemers de hoogste priori
teit . Men is ook voorstander van sluiting 
van de kerncentrale. Peter Koning: "De 
bouw van een nieuwe kolencentrale kan nog 
wel voor rekening komen van de PZEM. Die 
nieuwe centrale moet er tenslotte toch ko
men als de kerncentrale in 1992 afgeschre
ven is. Maar de afbouw en ontmanteling 
van de kerncentrale op dit moment is het 
grote probleem. Dat zou een versnelde af
schrijving betekenen, en wie moet dat be
talen? Wij zijn van mening dat de lande
lijke overheid een belangrijk deel voor 
haar rekening moet nemen." 

problemen 
Over het behoud van de werkgelegenheid is 
onder de werknemers een groeiende onrust. 
Daa.rover vond op 15 december een gesprek 
plaats tussen direktie en ~akbond ~ Dit 
houdt mede verband met de nationalisaties 
in Frankrijk, ook van het PUK-concern. 
Volgens Peter Koning "zouden deze natio
nalisaties wel eens de dekmantel kunnen 
zijn om het bed.rijf over te plaatsen naar 
Frankrijk." In ieder geval zou de werkge
legenheid bij Péchiney voor tenminste 2 
jaar gegarandeerd zijn, aldus de direktie. 
Met deze minimale garantie is er geen re
den tot juichen voor de werknemers. De 
toekomst wordt helemaal somber als we 
de financiële balans opmaken. De winst 
over 1980 werd bijna helemaal teniet ge
daan door .de navordering van de PZEM. De
ze onverwachte tegenvaller was de door
berekende prijs voor opwerking uit de 
nieuwe COGEMA-contracten. Deze zullen een 
permanente prijsverhoging tot gevolg heb
ben. Voorts zal Péchiney het komend jaar 
niet alleen "goedkope" nucleaire stroom 
hebben. Voor splijtstofwisseling, onder
houds- en vervangingswerkzaamheden zal de 
kerncentrale langer stil komen te liggen, 
waardoor Péchiney meer .aangewezen wordt 
op conventionele stroom. Dat is ook een 
tegenvaller. Kostenverhogingen aan de ene 
kant dus . Aan de andere kant een dalende 
wereldmarktprijs voor aluminium. Het af
gelopen jaar is de prijs gedaald van 2000 
dollar per ton tot maar liefst 900 dollar. 

Je vraagt je af of er geen alternatief mo
gelijk is voor deze werkgelegenheid. De 
vakbond is hier pessimistisch over. ''Op 
papier zijn al zoveel industrieën aan 
Zeeland toebedeeld. Maar wat staat er uit
eindelijk. Laten we vechten voor het be
houd van dit beetje werk!" 

Peter Wagemakers/JvdA 
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Zonna-energie fai11iet? 

Congres ECN 
Begin oktober 1981 maakten de kranten melding van het congres 
"Zonne-energie in Nederland", georganiseerd d oor het ECN (Energie
onderz oek Centrum Nederland) . De algemene indruk was, volgens 
de pers, dat de opmars van zonoe-energie nog lang op zich laat 
wachten . "Te duur en te traag" . Volgens het congres zou de over
heid meer impulsen moeten geven. 

vleesetende vegetariêrs 
Het congres was georganiseerd door het 
Energieonderzoek Centrum Nederland. Dit 
centrum droeg tot 1976 de naam R.C.N, 
Reactor Centrum Nederland. Het centrum 
wordt nu nog steeds geplaagd door haar 
verlede.n, de ontwikke ling van kernener
gi e . De omschakeling van atoom-onderzoek 
naar 'alternatieve energiebronnen' kost 
hen evenveel moeite als de vegetariêr, 
die een flinke lap vlees krijgt voor
geschoteld. 

lichtpuntjes? 
Het ECN wijst de toepassing van zonoe
energie niet a!. Men plaatst echter gro
te vraagtekens bij de huidige ontwikke
ling van deze energiebron . De media 
(kranten en Journaal) benadrukten <11. t 
gevoel met vette koppen als "Zonne
energie valt tegen" . 
Zonoe-energie is te duur, omdat het gro
te publiek geen behoefte heeft aan deze 
energiebron. Geen vraag naar zonoe-kol
lektoren en zonne-boilers betekent, dat 
de industrie er niet op inspeelt. Bet 
feit dat bestaande systemen zo duur zijn 
is het gevolg van een te kleine afname . 
"De bestaande energiesystemen zijn vol
ledig betrouwbaar", aldus een 4er in
leiders op het congres, "en daarom ver
langt het publiek niet naar alternatie
ve systemen". 
Diverse sprekers wezen op de voortrek
kersrol die de overheid zou moeten ver
vullen : máér voorlichting, méér subsi
dies voor zonoe-energie-installaties èn 
optrekken van de gasprijs •• • zodat zonoe
energie konkurrerend wordt . 
Afgezien van het laatste argume.nt, zóu 
men het eens moeten zijn met dergelijke 
ui tapraken. De overheid laat het volle
dig afweten bij de voorlichting, en er 
bestaan in ons land geen subsidies voor 
dergelijke s ystemen. Dit in tegenstel
ling tot bijvoorbeeld West-Duitsland, 
waar partikulieren tot soms 30' van de 
investeringskosten gesubsidiêerd krij
gen. 
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toekomstmuziek 
De dames/heren deskundigen (op het con
gres) verwachten dat op korte termijn 
goedkopere zonne-boilers op de markt 
zullen komen, zodat in het jaar 2000 
ongeveer 450.000 woningen op de zon 
'aangesloten' kunnen zijn . Op dit mo
ment betrekken ongeveer 1000 nederlandse 
woningen hun energie (voor een gedeelte) 
van de zon. 
OVerigens werd deze verwachting reeds 
vier jaar geleden uitgesproken, zonder 
dat die werkelijkheid is geworden. 
Het wachten is nu op de landeli jke (en 
gemeentelijke?) overheid, die de helpen
·de hand zou moeten bieden. 

gelukkig wacht niet iedereen • •• 

Het is wel merkwaardig dat de mensen 
van het ECN, zelf een stuk van de over
heid, de zwarte piet toespelen naar Den 
Haag. Het ECN zou een flinke steen bij
dragen door de gelden, die zij nu nóg 
steeds besteedt aan kernenergie-onder
zoek, te bestemmen voor zonne-energie . 
Met f 55.000. 000 valt heel wat te doen. 

WK 
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Praktijkvoorbeeld in Tilburg 

Zonnig resultaat 
In Tilburg staat een rijtjes-woning met een zonne-energie-systeem 
voor de warmwatervoorziening. Na ruim acht maanden ervaring is een 
terugblik op z'n plaats. Om twijfelaars gelijk te geven of om aar
zelende zonne-boeren over de drempel te helpen. 

voorbereiding 
De eerste voorbereidingen dateren van 
juni 1980. Bij het gemeentelijk ener
giebedrijf wordt informatie gevraagd 
over zonne-energie . De antwoorden zijn 
niet al te duidelijk,en vrijblijvend. 
Er wordt kontakt gezocht met fabrikanten 
en leveranciers. Daarnaast wordt een 
massa lektuur verslonden. 
Na veel wikken en wegen wordt besloten 
tot aankoop van een installatie in on
derdelen (kollektoren, zonne-boiler, 
koppelingen en elektronisch systeem). 

problemen 
Omdat zonne-kollektoren op 'n dak een 
nieuw verschijnsel is in Tilburg, wordt 
voorzichtig geinformeerd bij Bouw en 
WOningtoezicht. In eerste instantie is 
geen bouwvergunning vereist, in tweede 
instantie wêl. Met een bevriend archi
tekt wordt een tekening gemaakt en in
gediend. Na twee. weken wordt de vergun
ning-aanvrage afgewezen door de Wel
standscommissie: "De commissie is van 
oordeel dat het dakvlak aan de straat
zijde ongeschonden moet blijven en geeft 
~ overweging de zonnecollectoren op 
het achterdakvlak te plaatsen n. De heren 
hebben er niets van begrepen. Ben be
zwaarschrift, met uitvoerige uitleg en 
toelichting, blijkt voldoende om de 
colllllissie "om" te krijgen. Bet mag dan 
toch aan de voorzijde. 
De installatie (in bouwpakket-vom)· wordt 
besteld bij een nederlande bedrijfje, dat 
zich toelegt op energiebesparende syste
men. Het is dan december 1980. 
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opbouw 
De winter wordt afgewacht, omaat dit sei
zoen in theorie nauwelijks warmte oplevert. 
Begin maart worden de drie kollektoren 
op het dak i .ngebouwd: drie mensen zijn er 
een dag mee bezig. 

Vervo~gens kan het 'binnenwerk' worden 
uitgevoerd. Alle aansluitingen worden 
eigenhandig uitgevoerd, met een instruk
tieboekje van de fabrikant in de buurt. 
Voor moeilijke vragen fungeert een plaat
selijke e.v.-installateur als vraagbaak. 
Op maandag 20 april '81, om 12.15 uur, 
slaat het systeem voor de eerste maal aan. 
Alles wexkt volgens het boekje, en in de 
avond wordt de 'zonne-douche' uitgepro
beerd: 42 graden. 

resultaten 
Het systeem heeft van 20 april tot 5 ok
tOber naar wens gefunktioneerd. Begin 
oktober laat de zon het afweten, en de 
temperatuur in de boiler (opslagva~ 
begint langzaam te dalen 
Bijgaand overzicht geeft het temperatuur
verloop in het opslagvat weer. In drie 
periodes (van 3, 5 en 8 dagen) is het 
water te koud voor te douchen (minimaal 
JSO), en in 8 periodes wordt heet water 
(600 of hoger) gebruikt in de wasmachine. 
In totaal werd bijna 90 maal gedoucht 
met 'zonne-water', te:cwijl de geyser 7 
maal te hulp moest schieten. 
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de resultaten van bijna een jaar zonne
installatie. 
Zoals U ziet leverden de zonnecollec
toren van mei tot half oktober alle 
douchewater. Voor de wasmachine moest 
wel wat bijgestookt worden. 

gegevens 
De kosten van de hele installatie 
(inklusief leidingen) bedragen onge
veer f 4.600,- Er wordt gebruik ge
maakt van drie Kollektoren, omdat de 
ligging van de woning ten op zichte 
van de zon niet ideaal is (zuid-west/ 
west). Pas rond 11.30 vallen de eerste 
zonnestralen op de kollektoren. 
In het systeem is geen "bijverwarming" 
ingebouwd: vaak wordt een zogeheten 
modulerende geyser opgenomen, die in 
aktie komt als het 'zonnewater' niet 
warmer is als S0°. Deze geyser zorgt 
er dan voor dat de temperatuur tot soo 
wordt opgevoerd. 
Bij de tilburgars wordt de normale 
keuken-geyser ingeschakeld, als de zon
newarmte onvoldoende is. 
Omdat men al enkele jaren de meterkast 
in de gaten houdt, is een vergelijking 
te maken ten aanzien van het gasverbruik 
in twee periodes: zonder èn met zonne
energie. 

20 april '80 - S okt. '80: 

20 april '81 - S okt. '81: 

Een verschil van 83 m3, dat voor het 
grootste gedeelte is toe te schrijven 
aan de alternatieve energiebron. 
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conclusies 
De belangrijkste konklusie is het feit 
dat dat "kouwe kikkerlandje" voldoende 
zonnestraling ontvangt om een dergelijk 
systeem rendabel te maken in lente en 
zomer. In de herfst komen inderdaad pro
blemen: de zon staat lager en is er vaak 
niet. 
De ekonomische kant van de zaak is min
der zonnig: op basis van deze acht 
maanden ervàring zou de "terugverdien
tijd" ongeveer 60 jaar bedragen. 
Oorzaak hiervan is de vrij hoge prijs 
voor de totale installatie. Bovendien 
zou men in dit geval - bij ideale lig
ging van huis ten op zichte van de zon -
met twee kollektoren kunnen volstaan. 
De dure investeringen zullen veel mens
en ervan weerhouden dit voorbeeld te 
volgen, ondanks het feit dat "het werkt". 
De overheid zou moeten bijspringen met 
investerinqs-subsidies. Immers, de in
dustrie kan wèl rekenen op forse premies 
bij energiebesparende maatregelen. 
Bovendien zou de (gemeentelijke) over
heid moeten inspelen op deze energie
vorm door bij aanleg van nieuwe wijken 
rekening te houden met de ligging van 
woningen en andere gebouwen. 
Deze zaken spelen een nog duidelijkere 
rol bij de toepassing van "passieve 
zonne-energie", waarover in het volgend 
nummer uitvoerig wordt bericht. 
Dat de overheid duidelijk 'achterloopt' 
op nieuwe ontwikkelingen, wordt vol
doende geïllustreerd met de opstelling 
van de tilburqse Welstandscommissie. 

WK 
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Er zit meer gas in het gas 

Calorische waarde van gas 
Een merkwaardige ontdek~ing bij de eindafrekening van het Ge
meentelijk Energiebedrijf te Tilburg. Het GEB zou méér gasver
bruik berekenen en zich stiekum extra winsten toeeigenen. 
Het Energiebedrijf kwam de zaak haarfijn uitleggen. Calorische 
waarde en "graaddagen" spelen een sleutelrol in deze schijnbare 
vergissing. 

eindafrekening 
De eindafrekening van een zéér energie
zuinig tilburgs huishouden leek een 
klein foutje te bevatten: volgens eigen 
waarneming was er in de pe3iode aug.'80 
tot aug. '81 slechts 818 m gas ver
br~kt, terwijl het GEB 825 m3 rekende. 
Er was nóg een merkwaardigheidje in de 
eindafrekening: het GEB hanteerde een 
éénheidsprijs (f 0,36948 per m3) terwijl 
in de genoemde periode de officiële Gas
unieprijs wa~ verhoogd van f 0,32 tot 
f 0, 39 per m (exkl. BTW). Omdat de be
trokkenen zelf de standen hadden opgeno
men (gasverbruik tegen oude prijs tot 
1 januari '81, en gasverbruik daarna) 
bleek een 'rekenfout' van bijna f 10,
Een klein verschil, bij een klein ver
bruik. Dit sommetje werd gemaakt voor 'n 
gemiddelde verbruiker (3000 m3 gas per 
jaar) • Nu liep het verschil (tussen wer
kelijk verbruik en door GEB bere~endver
bruik) op tot f 33,-. Als het tilburgs 
energiebedrijf bij alle verbruikers 
(+ 50.000 dit 'extra'-bedrag zou innen, 
zou men royaal f 1.500.000,- extra in
casseren. 
Met deze konstatering werd kont~t op
genomen met de afdeling Verbruiksvoor
lichting. Spoedig kwam het verlossende 
antwoord. 

calorische waarde 
Ons aardgas bevat méér energie dan we 
vermoeden. De NV Gasunie houdt elke dag 
bij hoeveel echte energie in 1 m3 gas 
zit opgeslagen. Deze gegevens, uitge
drukt in "caloriën", worden regelmatig 
aan de energiebedrijven doorgegeven. 
Voor de periode augustus '80 - augustus 
'81 berekende men de volgende afwijking
en in de energiewaarde van het gas. 
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Uit de verschillende waarden wordt een 
gemiddelde waarde berekend (1,00676). 
Deze 'meerwaarde' verklaar3 het verschil 
in gemeten verbruik (818 m ) en bere
kend verbruik (825m3): 818 x 1,00676 
is ongeveer 825. 
Daarmee is een deel van het mysterie 
opgelost. 

graad-dagen 
Met de .snelle veranderingen van de gas
prijzen wordt het voor Energiebedrijven 
steeds moeilijker om vast te stellen 
hoeveel jaarlijks wordt verbruikt voor 
oude en nieuwe prijzen. Men hanteert 
daarom een "gemiddeld~ gasprijs", die 
berekend wordt met het "graad-dagen
systeem". Vchlgens dit systeem kijkt men 
naar het aantal dagen (per jaar) dat er 
wordt gestookt, waarbij de qemiddelde 
bui tentemperatuur per etmaal het be
langrijkste gegeven is. Als het buiten 
18° is, wordt er (algemeen gesproken) 
niet gestookt in de huizen. Deze 18° 
noemt met de "stook-grens". Als de tem
peratuur daalt, gaat de verwarming aan. 
Stel dat op 'n dag de gemiddelde buiten
temperatuur 12° is: er wordt dan voor 
6 'graaddagen' gestookt. 
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Bij een buitentemperatuur van - 10° 
loopt het aantal graaddagen op tot 28. 
Via de nederlandse weerstations (De Bilt 
Gilze Rijen, Beek, Vlissingen, enz.) 
wordb de gemiddelde etmaal-temperatuur 
opgemeten. Zodoende heeft men een vrij 
nauwkeurig overzicht van de laatste 
30 jaar verkregen. 

MAAND GEMIDDELD AANTAL 
GRAADDAGEN 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
auqustus 
september 
oktober · 
november 
december 

totaal gemidd .. : 

497 
444 
408 
301 
184 
97 
62 
62 

122 
240 
366 
459 

3.242 

Als het Energiebedrijf precies weet hoe
veel graad-dagen elke maand telt, weet 
men nauwkeurig te berekenen ~oeveel 
graad-dagen tegen de oude prijs, en hoe
veel tegen de nieuwe gasprijs moeten 
worden berekend. 
Men formuleert dan een "gemiddelde gas
prijs". In het voorbeeld wordt dit 
als volqt uitgewerkt: 

Aantal graaddagen: 
aug. 1 80 dec. 1 80: 
jan. 1 81- jul. 1 81: 

Gemiddelde gasprijs: 

1.232 (39,4 \) 
1. 892 (60, 5 \) 

3.124 

oud: f 0,32 x 39,4\ = f 0,12619 
nieuw: f 0,39 x 60,5\ = f 0,24164 

f 0,36783 

Op deze prijs wordt de calorische 
waarde weer losgelaten (1,00676), 
zodat een gemiddelde gasprijs van 
f 0,36948 per m3 ontstaat. 

Het moet gezegd worden, dat de Energie
bedrijven een logisch systeem hanteren. 
De zogenaamde 1 fouten 1 blijken derhalve 
opgelost. Maar het wordt wel tijd dat 
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dezelfde Energiebedrijven eens duide
lijker worden over dit systeem. De 
normale verbruikers snappen er in elk 
geval niet veel van. 
Het Tilburgs Energiebedrijf heeft toe
gezegd deze duidelijkheid te willen 
nastreven. 

WK 

Onze naam gepikt: Wij gaan door 
U toch ook, met het abonnement.? 
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Enkele leden van de Stroomgroep Den 
Bosch zijn in september in Salzburg 
geweest. Zij hadden daar een ge
sprek met Robert Jungk, de schrij
ver het het boek "De Atoomstaat", 
over de invloed van kernenergie en 
technocratie op _de maatschappij. 
Het gesprek wordt volledig afge
drukt in het LEK-bulletin. Het is 
ook op video opgenomen; de band kan 
gehuurd worden bij SSK Den Bosch 
(zie adressenlijst). 

KOELKASTAUTOMAAT VOOR VOLAUTOMAT I
SCHE I«>ELKASTEN. 
VQlautomatische koelkasten zijn al
tijd "in beweging": of ze koelen, öf 
ze ontdooien. Het stroomverbruik is 
dan ook fors. "Volksenergie" heeft 
een slim apparaatje ontwikkeld voor 
deze volautomaten, dat tussen stop
kontakt en koelkast wordt geplaatst. 
De automaat kost f95,-- (excl. ver
zendkosten). De terugverdientijd is 
twee jaar. 
Inlichtingen bij: Volksenergie, 
Looiakkerstraat la, 5615 CK Eindho
ven, tel. 040-120749. 

brandstof 
signalen over energie 

"Kernenergie geen doden waard" is 
de titel van de nieuwste film van 
Cineclub Vrijheidsfilms. Een in
struktieve film over meer onderwer
pen dan alleen kernenergie. Goede 
tegenhanger van de pro-kernenergie
propaganda. Zeer aan te bevelen 
voor vormingscentra, scholen, buur
ten, bedrijven, kortom voor ieder
een. Voor meer informatie: Cineclub 
Vrijheidsfilms, Postbus 1626, 1000 
BP Amsterdam, tel. 020-250045. Gif
ten zijn welkom op giro 2692929. 

KALKAR IN DE PROBLEMEN 
De bouw van de Snelle Kweekreaktor 
in Kalkar wordt hoogstwaarschijnlijk 
stopgezet. Mag u raden waarom 
a) te gevaarlijk, 
b) te duur, 
c) allebei. 

Isolatie 7 windenergie, zonneënergie 
total energy, warmtepompen en nog 
een aantal zaken komen aan de orde 
in een studiedriedaagse welke geor
ganiseerd wordt door de Kleine Aar
de op 11, 12 en 13 februari. De 
kosten (incl. overnachting en voe
ding) zijn vanaf f125,--, afhanke
lijk van uw inkomen. Voor inlich
tingen en opgave: De Kleine Aarde, 
Postbus 151, 5280 AD Boxtel, tel. 
04116-76901. 

Voor wie alles wat met energie te 
maken heeft, eens precies op een 
rijtje wil hebben, organiseert de 
Endhovense Stichting Energiebewust 
een zesdeliga cursus. Aan de orde 
komen o.a. verbruik, opwekking en 
besparing van energie, alternatieve 
energie en energievoorziening in de 
toekomst. De cursus vindt tweeweke
lijks plaats, van donderdag 21 ja
nuari t/m 1 april, telkens van 10 
tot 12 uur 's ochtends. Kosten: 20 
gulden. Inlichtingen en opgave: 
Milieu Educatie Centrum, Genneper
weg 145, 5644 RS Eindhoven, tel. 
040-526665. 
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