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"De Rijn kwam bij Lobith ons land bin-
nen ••. " 
De oude man zuchtte. 
"De Rijn, opa, is dat die betonnen pijp
lijn die achter ons huis loopt?" 
"Dat wás de Rijn, jongen. Jaren gele
den hebben ze haar omgedoopt iri de 
Neelie-Smit~Kroes-Loop. Zij was des
tijds de minister die over de Rijn 
ging. Maar over lijken. Wat was ze dap
per, toen ze zwoer dat het met de Rijn
vervuiling 'om de wiederweerga' afge
lopen zou zijn. Ik weet nog hoe de 
Duitse milieu-minister bij die woorden 
verschrikt opkeek. Het is een kwestie 
van afwegen, zei Neelie. Zowel de Rijn 
als de dollarkoers moeten de vrije loop 
hebben, zei ze. Maar dat ze de Rijn zou 
laten hullen in een twee meter dikke 
betonnen pijplijn •• Ja, we hebben ons 
toen wel in de maling laten nemen. 
'Neelie's Loopje' noemden wij de Rijn 
toen. Een woordspeling, snap je? Daar 
waren wij destijds goed in ••• Ik was 
er bij. Bij de opening van Neelie's 
Loopje. Ik zie n6g voor me, hoe ze die 
fles Oostenrijkse wijn teaen het beton 
liet uiteen soatten. En ik hoor nog 
haar gedenkwaardige openingswoorden: 
'We hebben een vervuilde Rijn aekend, 
nu hebben we een Rijn geweten' •• " 
"Wat is geweten, opa?" 
"Dat hadden ze niet, jongen. Wij wisten 
het wel. En naar ik hoop zullen zij 't 
ook nog eens goed hebben •• Zie je die 
betonnen bunkers die ze her en der om 
de pijplijn gebouwd hebben? En die man
nen met die loden pakken aan en met die 
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Redactioneel 
maskers op? Die meten dagelijks ver
schillende keren de betondikte van 
Neelies' Loopje en daar waar de binnen
wand te ver is uitqevreten door die 
chemische bocht, daar bouwen ze zo'n 
betonnen bunker omheen •• Zie je, vooral 
in de bochten staan nogal wat van die 
dingen. Die daar, die noemen ze de Bay
er-Bocht en die daar in de verte, dat 
is de Ciba-Geygy..:Bocht. Ja, daar waren 
we goed in, in woordspelingen ••• " 
"Maar gebeurt er dan nooit een ècht 
ongeluk, opa?" 
"Tuurlijk, jongen. Af en toe ontdekt 
men een lek. Net iets te laat, maar 
volgens de Rijksvoorlichtingsdienst 
heeft er tot n~·toe nooit echt gevaar 
voor de volksgezondheid bestaan ••• " 
"En jij gelooft dat dan, opa?" 
"Tuurlijk niet, jongen" 
"Maar waarom gebeurt er dan niks? Waar
om doet de regering er dan niks aan? 
Waarom zit jij hier dan nog zo rustig 
naar Neelie's Loopje te staren? Op de 
televisie zag ik dat duizenden mensen 
op de Smit-Kroes-Loop zijn gaan zit
ten. Die zijn er toch tegen? Waarom 
ben jij niet op de Smit-Kroes-Loop?" 
"Vanwege de ME, jongen. Daarvoor ga 
ik niet op de loop. Ik kan niet meer 
zo qoed.uit de voeten; Als ik op de 
loop moet, hebben ze me zo te grazen." 
"Grazen. opa, wat is dat? Dat doen ze 
hier toch ook al lana niet Jlleer?" 
"Je hebt gelijk,jongen. Kom,laten we 
Neelie's Snelle Spoortje nemen. Dan 
zijn we nog v66r spertijd daar •••• " 
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Een akkoord 
met de milieu 
paragraaf? 
Met een forse meerderheid heeft 
Nederland gekozen voor Lubbers 2. 
Het regeeraccoord staat bol van 
de bezuinigingen. Op het gebied 
van milieubeheer komt het accent 
te liggen bij de zure rege.n aan
pak, de wet Bodembescherming en 
intensiever onderzoek naar mi
lieunormen en stralingsrisico's. 
De grote aanzwenqelaar heet mi
nister Ni ipels. 

In het septem.bern\llllller van Maqa.zine 
ROM (uitgave van Ministerie van Volks
hui.svesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubehee.r) staat eén kort kennis
makingsgesprek met de nieuwe Minister 
Nijpels. De voormalige VVD-fractie
voorzitter wil "ontspannen en behoed
zaam" opereren. Uit een departementale 
d~cumentatieoomputer blijkt dat hij 
zijn woonplaat.s Bergen op Zoom een 
warm hart toedraagt. Vroeger heeft hij 
zich wel eens bezig gehouden met de 
risico's van kernenergiepark Doel, 
vlak over de grens in Belgiê. 
Een warme belangstelling voor milieu 
(beleid) kan hem echter niet verweten 
worden. Maar, aldus Nijpels: "Het 
milieubelang als zodanig, daarover is 
men het eens. Het is een lang proces 
van bewustwording geweest". Dat hoopt 
hij verder aan te zwengelen. Handha
ving van milieuwetten staat hoog op 
zijn lijstje. Wie op het milieu wil 
bezuinigen is bij Nijpels aan het ver
keerde adres: Aldus Nijpels in • ROM • , 
en hij zwengelt aan . ••••. 
De strijd tegen de zure reqen behoeft 
een hardere aanpak. Nat1l11rlijk. daar 
is iedereen het mee eens! Uitlaatgas
sen van auto' s vormen een van de grote 
bronnen van milieuverontreiniqinq. 
Nijpels verwacht tot het jaar 2000 ee.n 
forse toename van de automobiliteit. 
Verhogingen en toeslagen li i kt de ®
lossing om dit probleem in te dammen. 
Conrete maatregelen om het autoaebruik 
te verminderen? Ontmoediqinqsplannen? 
We hebben er niets meer van gehoord. 
Anderzijds is collega Smit-Kroes (Ver
keer en Waterstaat) van plan bus- en 
tramkaartjes duurder te maken , en 
24 mil i oen gulden te bezuinigen op de 
aanleq van fietspaden. 

kernbeleid 
Nijpels pri i st de Sovjet-autoriteiten 
voor hun informatie over de kernramp 
in Tsjernobyl. OVer het verloop van 

het ongeval, zal ie bedoelen, en niet 
over de melding ervan! Wilde padde
stoelen, hazelnoten. Europeanen, roze
bottels. schapen, elanden, melkPOeder, 
trekvoqels; van alles wordt terugge
stuurd. geweiaerd of vernietigd. 
Niets, maar dan ook nog minder. stoort 
men zich hieraan. Het betreft iumers 
slechts een incident. Onderzoek, stu
dies en internationale afspraken zijn 
voldoende om het gevaar te bezweren. 
Nijpels is koud terug van een inter
nationale conferentie over Tsjernobyl 
(in Wenen) , of er dient zich weer een 
nieuwe ramp aan. Niet een over de vi
tal.iteit van de bossen in de Peel, 
maar een over de Rijn. Deze drinkwater 
voorziening accepteert geen paling 
meer. Met het voortkabbelende water 
nijpelen alweer berichten ons land in. 
Berichten die alarmerend genoeg zijn 
dm hoognodig weer een conferentie uit 
te schrijven. 
Bedrijven langs de Rijn blijken poten
tiale vervuilers te zijn. Het wordt 
(tijdelijk) aan9eraden om uw spinazie 
uit eigen tuin niet met Rijnwater te 
spoelen. 
Overigens rept Ed. Nijpels niét over 
de veertien (14) kerncentrales langs 
de Rijn. 

Het kabinet Lubbers zal in het voor
jaar 1988 een besluit nemen over de 
vraaa of Nederland wel of niet &>or 
moet gaan met kernenergie. Geldt dat 
ook voor de UCN in Almelo? 
Er moet een onafhankelijke beslissing 
komen. Nijpels zeqt toe dat alle se
rieuze argumenten van milieuorganisa
ties tegen het gebruik van kernenergie 
betrokken zullen worden bij de overwe
ging. Gebeurde dit vroeger dan niet ? 

Is milieu een 'links' onderwerp? 
Nijpels: "Vroeger misschien, maar nu 
toch niet meer." 
Och, de schade die Nederland oploopt 
ten gevolge van Tsjernobyl schat hij 
op enkele tientallen miljoen guldens. 
Met geld uitgeven hebben bepaalde men
sen nooit moei te. De re.latie 'betalen
vervuilen' moet nog maar eens in een 
interdepartementale interpretatiecom-
puter. • 

foto: VRO~ 

Joost Andrik 
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Reint Staal 
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Boeren zonder kernenergie 
De boeren(orqanisaties) aarzelen 
over een standpunt ten aanzien 
van kernenergie. Reint Staal pro
beert een nieuw perspectief aan 
te geven: boeren kunnen optreden 
als energieproducenten en hun 
eigen inkomen verzekeren. 

De opwekking van elektriciteit heeft 
grote gevolgen voor de bewoners van 
deze aarde. De bestaande systemen, 
waarbij fossiele brandstoffen en kern
energie gebruikt worden, veroorzaken 
grote milieu-problemen waarvan zowel 
mens, dier als plant schade onder
vinden. Voor de boeren en tuinders is 
het risico dubbel zo groot, omdat zij 
naast de extra risico's van het buiten
leven ook nog in hun inkomen bedreigd 
worden. Het zijn dan ook de boeren en 
tuinders die er het grootste belang 
bij hebben dat er op een schone wijze 
elektriciteit geproduceerd wordt. En 
de boeren en tuinders kunnen hier zelf 
een grote rol in spelen . 

Het is namelijk mogelijk om de beno
digde elektriciteit in een groot aan
tal kleinere eenheden te produceren, 
onder andere door windmolens, warmte
krachtkoppeling (dieseliiiOtor voor 
stroomopwekking waarvan de warmte ge
bruikt wordt in kassen), biogas in
stallaties, k~eine waterkrachtinstal
laties, zonneenergie, en~. Wanneer al 
deze installaties gekoppeld worden aan 
het elektriciteitsnet, zijn een aantal 
grote centrales overbodig en is ook 
kernenergie niet meer nodig . Dat dit 
een bruikbaar alternatief is, is ge
bleken in Californiê (USA) waar het 
reeds wordt toegepast . 

boerenbelang 

Er is nog een anderP reden waarom boe
ren en tuinders er belang bij hebben 
om zich met de energievoorziening te 
gaan bemoeien. Het inkomen van de boe
ren en tuinders staan onder druk, door
dat er te veel voedsel wordt geprodu
ceerd. Een sti jging van het inkomen 
door meer te produceren i s vrijwel 
onmogelijk. Het zoeken naar nieuwe 
bronnen van inkomsten voor boeren en 
tuinders is dan ook urgent. Het leve
ren van electriciteit kan zo'n inkom
stenbron worden. 
om dit te bereiken is het echter wel 

nodig dat er aan een aantal maatschap
pelijke voorwaarden wordt voldaan,te 
weten: 
1) De electriciteitsmaatschappijen 
zullen zich positief moeten opstellen 
Dit zullen ze waarschijnlijk alleen 
doen na voldoende maatschappelijke 
druk. 
2)Er moet een redelijke garantieprijs 
voor de geleverde elctriciteit komen, 
net zoals bij de melk. 
3) Bet oprichten van boerencoöpera
ties voor de bouw, het beheer en de 
financiering van de installaties . 
4) Bet aanpassen van de wet Ruimte
lijke Ordening,waardoor er eenvoudige 
procedures komen voor windmolens. 
Met name voor windmolens zijn er op 
dit ogenblik al rendabele mogelijkhe
den in windrijke provincies. De hui
dige subsidieregeling is zodanig dat 
wanneer de juiste molen wordt gekozen 
en er voldoende stroom in het eigen 
bedrijf gebruikt wordt er sprake is 
van een zeer gunstig rendement. 
Bij de biogasinstallaties is het 
wachten op een nieuwe generatie in
stallaties met een gunstiger rende
ment. Uitbreiding van het onderzoek 
naar deze techniek is gewenst. 
Warmtekrachtinstallaties worden in de 
tuinbouw reeds toegepast. In de glas
tuinbouw zijn nog grote uitbreidings
mogelijkheden. 
Gezien de belangen voor boeren en 
tuinders bij de wijze waarop electri
citeit wordt geproduceerd,is het 
noodzakelijk dat ze de ontwikkeling 
niet langer van een afstand volgen, 
maar dat ze zich via hun vertegen
woordigers en organisaties er actief 
mee bemoeien. De boerenbelangen zijn 
te groot om het aan anderen over te 
laten. 

• 



verborgen energie uit Tilburgse 
afvalbergplaats 

Stortgasproject van start 
Na Breda kent nu ook Tilburg 
een stortgasproject. De vooruit
zichten ·zijn optimistisch: veel 
gas tegen aantrekkelijke op
brengsten . Alleen de werkqele
genheid valt tegen. 

De eerste boring in stortplaats de 
Spinder (Tilburg) levert meteen een 
verrassing op. Een oude krant (de 
Stem van 12 november 1972) is nog 
goed leesbaar. Ook de klantenadmini
stratie van een levensverzekerings
maatschappij is nog bruikbaar na 14 
jaar eenzame opsluiting in de afval
berg. Papier lijkt m1n6er snel te ver
teren dan me.n verwacht. Niettemin zijn 
de deskundigen tevreden: op twaalf me
ter diepte in het boorgat is de tempe
ratuur 30 graden Celcius . En de lucht 
di~ opstijgt ruikt onmiskenbaar naar 
gas. 
Bet gaat ook om het -gas. Met drie pet
ten op (burgemeester van Tilburg, 
voorzitter Samenwerkingsverband Midden 
Brabant en president~coDJDissaris van 
BV Stortgas) verricht de heer Letsehert 
op 18 december '86 de officitUe hande
ling. De eerste filterpijp verdwijnt 
in de eerste gasbron. In 1987 zullen 
er no-q ruim 40 bronnen worden geslagen 
vanwaaruit het stortgas wordt gewonnen. 
Vervolgens zal het gas worden gezui
verd en ontwaterd in een te bouwen 
'opwerlci.ngsfabriek' , waarna het op 
aardgaskwaliteit wordt gebra.cht. Een 
6 kilometer lange pijpleiding brengt 
het gas naar een inkoopstation van 
Energiebedrijven Tilburg. Voor de prijs 
van 29 cent pe.r kubieke meter komt 
het gas in het bestaande gasnet, om 
tegen de geldende marktprijs verkocht 
te worden aan de afn.emers . 

Bet project is rendabel, omdat de kos
ten van gaswinning en opwerking onge
veer 20\ cent per kubieke meter bedra
gen bij een verwachte jaarproduktie 
van 10 miljoen kubieke meter gas. 
Dat re sul teert in een geplande jaar
winst van f 850.000. Bierover is no-q 
geen beslissing gevallen. "Wij willen 
de huid pas verkopen als de beer ge
schoten is" aldus Letsehert. In de 
wandelgangen wordt vernomen dat men 
voorlopig heeft afgesproken dit thema 
te laten rusten "omdat er een verschrik
kelijk gevecht zal ontstaan tussen de 
veertien gemeentes in het Samenwerk
ingsverband Midden Brabant". 
Toen de eerste geluiden over het 
stortgas beke.nd werden in 1982, vroeg 
'allicht' (juli/augustus '82) zich af 
of de gemeente Tilburg wel belangstel· 
ling zou tonen voor deze unieke mo-ge
lijkheden. In die tijd dreigde er ~ 
ee.n 'gevecht ' te ontstaan over de 
vraag wie de eigenaar van het gas zou 
zijn. Gelu1dtig h-ft men in het be-
lang van de zaak de strijdbijl begra
ven en een aparte vennootschap opge
richt, waarvan het Samenwerkinqsver
band alle aandelen bezit. 

Omdat di.t oroject een innoverend ka
rakter heeft, wordt de onderneming 
financieel ondersteund door subsidies 
van NEOM (Nederlandse Energie Ontwik
kelinqs Maatschappij) , provincie Nx>rd 
Brabant en NV Gasunie. Ter ·waarde van 
f 1 • 75 miljoen. 
Naar verwachting, gebaseerd op .onder
zoekingen, zal het project in totaal 
ruim 325 miljoen kubieke meter gas 
gaan opleveren over een periode van 
twintig jaar. 

WrmKemen 

Er zijn ook kanttekeningen te plaats
en, zoals Letsehert zelf aangeeft! 
"In feite is het laakbaar dat wij AfvaibegtaafplaatsTiiburg 
(Tilburq en regio) 245.000 ton afval 
per j aar produceren, daarom is dit 
project mogelijk . Maar wij moeten er 
voor waken dat de benutting van dit 
avfal gericht wordt op een streven 
naar winst". Eventuele winsten zouden 
gebruikt moeten worden voor de be-
strijding van milieuvervuiling en 
voor de gescheiden inzameling van al-
le afval om daarmee de afvaltoevoer 
i.n te dammen. 
Overigens levert het project nauwe
lijks nieuwe werkgelegenheid op. Het 
totale proces van winning en opwerk
ing zal volledig qeautomatiseerd ge
beuren. 

• 
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Wun Kersten 

Jan Willam Storm van leeuwen 
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kolenvergassing in beslissend stadium 

Het verrassende alternatief 
De kernenergieplannen betekenden 
vijf jaar geleden de doodsteek 
voor kolenvergassing. Nu lijken 
de rollen omgedraaid. Het scho
ne, betaalbare en maatschappe
lijk aanvaardbare alternatief . 
Allicht sprak met Jan Willem 
Storm van Leeuwen, die volledig 
op de hoogte is van de Neder
landse stand van zaken . 

In 1982 ging het kolenvergassingsplan 
van Shell-NV PNEM de ijskast in. De 
dalende olieprijzen werden indertijd 
als motief genoemd. Kolengas zou eco
nomisch niet verantwoord zijn. Boven
dien was het Shell-procedé (ontwikkeld 
in Amsterdam} nog niet volledig gereed 
voor de praktijk. 
Jan Willem Storm van Leeuwen (JWSVL) : 
"Shell is niet a l s enige op dit ter
rein bezig. Er waren in de beginjaren 
'80 n6g vijf andere plannen en pro-

jeeten bij Gasunie, KEMA en Hoogovens . 
Die zijn toen allemaal de mist in ge
gaan omdat er teveel verdeeldheid be
staat. Er is geen kolenvergassinga
lobby ontstaan, zoals bij de ker nener
gie. En bij het Ministeri e van Econo
mische Zaken, dat zoiets zou moeten 
organiseren en bundel en , ging men uit 
van de idee dat er toch nieuwe kern
centrale s zouden moeten komen . Ook 
speelden er tegengestelde bel angen 
tussen gaswe.reld en elektriciteit s
wereld, en daar doorheen nog eens de 
stokpaardjes van verantwoordelijke 
pe.rsonen bij al die bedrijven en in
stel lingen. Vol gens mij zijn de ker n
energieplannen de directe oorzaak van 
het floppen van die kolenvergassings
projecten. En dat terwijl er 300 mil
joen gul den beschikbaar was voor ko
lenver gassingsonderzoek!• 

stand van zaken 
Storm van Leeuwen {leraar scheikunde) 
heeft t ot februari '87 de tijd om een 
onderzoek .naar de kansen voor stee.n
koolvergassing in Nederland af te 
ronden . Dit onder zoek , gefinancierd 
door Projectburo Energie Onderzoek 
(PEO}, is nog een uitvl oeisel van de 
Brede Maatschappelijke Discussie . 
Samen met Cees Daey OUwens (Provin
ciaal Energieburo Noord- Bolland) en 
Hans :Becht (Centrum voor Energiebe
sparing) worden er interviews gehouden 
met .kop$tuJcken bi j industrie, ministe
ries, wetenschappelijke i nstellingen 
en elektrici teitsbedrijven. Bet resul
taat moet een stand van zaken opl e
veren ten aanzien van de bereidheid om 
in ons land serieus met kol enver gassing 
aan de slag te gaan. 
JWSvL: •Kolenvergassing is ee.n goed 
alternatief voor kernenergie, en het 
vormt bovendien een betere oplossing 
dan de gepl ande nieuwe kolencentrales 
in Geertrui denberg en Amsterdam. Ook 
de vaderlandse techneuten moeten zich 
aangesproken voelen, met deze grootse 
technol ogie . Ee.n veelbel ovende techno
logie die voor een bel angrijk deel is 
afgel eid van de petrochemische techno
logie in Rijnmond. 
Je hebt kans dat straks ook de PNEM 
zich harder uitspreekt voor dit a l ter
natief . In Den Bosch schijnt men weer 
te broeden op samenwerking met Shell 
om een commercieel p roject op t e zet
ten met een kol envergassingscentrale 
van 600 Megawatt. All een de SEP (Samen· 



Vereenvoudigde weergave van 
het kolenvergassingsprocédé 

werkende Elektriciteits Produktiebe
drijven) is nog steeds huiverig en on
zeker. Die moeten nog over de drempel 
geholpen worden". 

positieve geluiden 
OVerigens ziet Storm van Leeuwen het 
kolenvergassingsgebeuren als een tus
sentijdse oplossing. Op langere termijn 
moet meer worden verwacht van de moge
lijkheden met windenergie en zonneener· 
gie. Maar voorlopig is de keuze voor 
kolenvergassing maatschappelijk zeer 
gewenst en aanvaardbaar. 
JWSvL: "Er zal bij de bevolking geen 
verzet optreden als de voordelen van 
kolenvergassing duidelijk gepresen
teerd worden. Zelfs vanuit de milieu
beweging komen positieve geluiden. 
Geen wonder als je bedenkt aan welke 
strenge eisen deze techniek voldoet. 
De elektriciteitsproductie wordt ge
diversifieerd, dat wil zeggen dat we 
niet alleen afhankelijk zijn van olie 
en aardgas. Een kolenvergasser kan al
le soorten steenkool aan, in alle for
maten. Je bent dan niet afhankelijlç. 
van één kolenleverancie~. Het afval 
is beheersbaar, er ontstaan minimale 
milieubelastingen. Geen stof, geen zwa
veldioxyde en veel minder stikstofoxy
des in vergelijking met kolencentrales. 
Kolenvergassers, gekoppeld· aan een 
gasturbine (voor stroomopwekking) halen 
een rendement van 43 procent. Bij de 
klassieke kolencentrales is dat hoog
uit 40 procent. Naar verwachting zal 
de opgewekte stroom net zo duur, of 
zelfs goedkoper uitvallen •. 
De meeste onderdelen van de installa
ties kunnen in Nederland worden ver
vaardigd. Alleen de gasturbines moeten 
uit de Verenigde Staten komen. Het is 
mogelijk om straalvliegtuigmotoren van 
het type Boeing 747 toe te passen. 
En voor de bouwtijd hoef je 't ook niet 
te laten. Die bedraagt drie jaar, en 

tijd van een entzwavelde kolencentrale." 

Instemmen met kolenvergassing kan een 
historische betekenis krijgen. Het 
grootschalige denkvermogen van de 
meeste elektriciteitsproducenten zal 
dan een breuk vertonen. De starre op
stelling wordt nu nog gesymboliseerd 
in de grootschalige stroomopwekking 
met lange bouwtijden en hoge kosten. 
Kernenergie is daar het 'mooiste' 
voorbeeld van. 
JWSvL: "Je moet ook nog bedenken dat 
elke grote centrale van 1000 Megawatt 
ergens een tweelingbroer moet hebben 
voor het geval die centrale uit zou 
vallen. In ons land staat 9000 Mega
watt stroom te produceren, en 6000 Me
gawatt zit op de reservebank voor 
noodgevallen. Dat wordt op den duur 
onbetaalbaar". 
De oplossing voor een reeks problemen, 
nu en in de toekomst, ligt in de flex
ibele opbouw van nieuwe elektriciteits
centrales op kleinere schaal. Een aan
tal versleten elektriciteitscentrales 
zullen worden stilgelegd, wat kan lei
den tot een vermogenstekort van 1800 
Megawatt in 1995. De vervanging is ge
makkelijk te plannen met de bouw van 
bijvoorbeèld 18 centrales van elk 100 
Megawatt. Iedere centrale wordt uit
gerust met een combinatie van gas- en 
stoomturbines. Als brandstof wordt in 
eerste instantie Gronings aardgas ge
bruikt. De bouwtijd bedraagt drie jaar, 
zodat in 1990 de 'eerste schijf' kan 
draaien. Op die manier wordt ook tijd 
gewonnen om de kolenvergassing te per
fectioneren en te construeren. Vervol
gens worden de kolenvergassers bij die 
gasgestookte centrales gebouwd, en drie 
jaar later kan de combinatie in 
werking treden. De centrales gebruik
en dan het kolengas. 
JWSvL: "Deze aanpak kent alleen maar 
voordelen. De investeringskosten per 
centrale zijn lager omdat er in serie 
kan worden gebouwd. Bovendien kun je 
zo veel beter plannen en inspelen op 
de toekomstige elektriciteitsvraag. 
Nu kijkt de SEP 10 jaar vooruit, en 
neemt men beslissingen die in de loop 
van die tien jaar achterhaald kunnen 
worden. Als de elektriciteitsvraag 
toeneemt is het gemakkelijker om met 
kleinere eenheden uit te breiden. En 
veel goedkoper. En met kolenvergas
singseenheden ben je nog schoner be
zig. Dat is maatschappelijk verant
woord." 

Kolenvergassing lijkt alleen maar 
voordelen op te leveren. Niettemin 
komt er een bezwaar om de hoek kijken: 
de aanvoer, de overslag en de opslag 
van steenkolen is niet overal mogelijk 
Dat vereist een infrastructuur in de 
vorm van spoorlijnen en havens. 
Het toeval wil dat de twee lokaties, 
die in aanmerking komen voor kolen
vergassing, uitstekende faciliteiten 
bezitten. De problemen liggen niet 
in Moerdijk of in Buggenum (Limburg). 
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Limburgse vijftigplussers 
tegen kerngeweld 

"Bij ouderen de bewustwording van 
de ontoelaatbaarheid van kernge
weld stimuleren en hen samen
brengen in hun geweldloos verzet 
tegen kerngeweld." Zie hier de 
doelstelling van de Stichting 
50+ Tegen Kerngeweld. Onlangs is 
in Limburg een regionale afdeling 
van de stichting opgericht, com
pleet met een periodiek, 'Kern
achtig'. 

De naam van het blad, dat enkele malen 
per jaar zal verschijnen, wijst meteen 
op de inhoud. 'Kernachtig' bevat geen 
lange achtergrondverhalen over de 
atoomindustrie, maar zit vol met zake
lijk opgesomde feiten en uitspraken 
van deskundigen. Deze gegevens worden 
vaak letterlijk overgenomen uit andere 
bladen. Door ze te verzamelen voorko
men de vijftigplussers dat de gegevens 
in de vergeethoek terechtkomen. Publi
catie ervan moet de politici wijzen op 
de gevaren van kerncentrales, kernwa
pens en kernproeven. 
De Limburgse SO+groep wil de moede
loosheid en passiviteit, die zijn in
getreden na de BMD en het plaatsings
besluit inzake de atoomraketten, door
breken. Juist vijftigplussers voelen 
zich verantwoordelijk voor het nage
slacht en vinden dat ze daarom niet 
langer mogen zwijgen:"Een arrogant qe
zag ziet niets liever dan zwijgende 

mensen". 
Dat Zuid-Limburg geen atoomvrij eiland 
is, heeft 'Tsjernobyl' duidelijk laten 
voelen. Rond de provincie staan maar 
liefst twintig kerncentrales opgesteld 
en de redactie van ''Kernachtig' volgt 
bezorgd de Belgische plannen voor een 
kweekreactor in Andenne. Mede daarom 
zoeken de Vijftigplussers Tegen Kern
geweld aansluiting bij gelijkgerichte 
groepen in de Euregio rond Limburg. 

kalmerende werking 
Andere activiteiten van 50+ Tegen 
Kerngeweld Regio Limburg (de volledi
ge naam) zijn het bestoken van poli
tici met vragen over hun atoomstand
punten en het bijwonen van dem0nstra
ties. Door hun nadrukkelijke aanwezig
heid, hebben de vijftigplussers een 
kalmerende werking op zowel jongere 
demonstranten als H.E.-ers. En dat kan 
alleen maar gunstig zijn. 
Wie sympathie heeft voor de Limburgse 
vijftigplussers, of zelfs lid worden 
wil, kan schrijven naar Kalfstraat 44 
in Maastricht. Sympathisanten zijn niet 
aan leeftijd gebonden, leden moeten 
uiteraard minstens een halve eeuw jong 
zijn, onder het motto:"Wij zijn oude
ren, maar wij willen en mogen niet 
zeggen: miene tied zaal 't waal 
doere !". • 



er zit muziek in duurzame energie 
in Limburg 

VE~lGING OOURZ.AME 
E:W'ERGI E LIMBURG. 

Vijf jaar VEDEL 

Het gebouw van een voormalige 
pandelsdrukkerij in Sittard 
wordt al enkele jaren bevolkt 
door een zestal groepen en orga
nisaties rond energie, milieu en 
militairisme. Voor een willekeu
rige buitenstaander die per on
geluk op •t Pleintje terecht
komt, zal het geheel een chaoti
sche indruk geven. Rampenplan, 
Den TrOg, Katastrofe, Gheit 
Njet !: de lyrische namen binnen 
een kruip-door-sluip-doorgebouw, 
dat volgepakt zit met boeken, 
tijdschriften, archieven, lay
out-tafels, donkere kamers en 
drukkerijtjes. Daarnaast herbergt 
het gebouw nog een restaurant en 
een theater. 
Tussen dit alles bereidt de 
Vereniging voor Duurzame Energie 
Limburg, VEDEL, haar eerste lus
trum voor. 

Sjaak Dehing, secretaris van de ver
eniging, over deze entourage: "Mensen 
die hier komen zien eerst ·~nplan 1 

op de muur staan. De eerste keer 
schrikken ze daar van, want Rampenplan 
heeft de naam van een lastige club in 
Sittard en omgeving. Dat beeld is door 
de media gevormd. Rampenplan en Vedel 
werken onafhankelijk van elkaar. Ram
penplan zet zich op een breed terrein 
in voor een mens- en milieuvriendelij
ke samenleving, terwijl wij ons alleen 
met duurzame energie bezighouden. 
We organiseren cursussen, bouwen mo
lens en zonnecollectoren. Bet is een 
hobby voor ons, maar dan met idealen. 
Op zwakke momenten vraag ik me weleens 
af waar ik mee bezig ben. Vechten 
tegen kerncentrales en v6ór schone 

.VE.D.E.L. 

energiebronnen: het lijkt een leuke 
hobby, zoals andere mensen bijvoor
beeld duiven houden". 
Vedellid Jo Willems vult aan: "Het is 
meer dan een gewone vrijetijdsbeste
ding. Je bent met iets bezig, waar je 
je eigen doelstellingen in verwerkt". 

meer werk uit wind 
De geschiedenis van Vedel begon in 
1981 , toen de rookwolken rond de Dode
waardblokkades langzaam optrokken. 
Enkele mensen uit Sittard besloten een 
avond over 'alternatieve energie' te 
houden. De opkomst was groot: er ver
schenen negentig belangstellenden. Op 
het einde van de bijeenkomst werden 
plannen gemaakt voor de oprichting van 
een vereniging, die meer werk zou moe
ten maken van duurzame energie . Zo 
ontstond in het voorjaar van 1982 Ve
del, met als doelstelling het bev.orde
ren van duurzame energie en energie
besparing. 
Vijf mensen met een technische achter
grond draaiden een cursus ' windener
gie' in elkaar, die door twintig leden 

Thijs Belgers 

Wim Kersten 

't Pleintie 

Sjaak Oeh1ng 
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Het kantoor van VEDEL 

De werkplaats waar aan een 
warmtepomp gewerkt wordt. 

10 

werd gevolgd. Sjaak: "De opzet van 
deze cursus was om alle windfreaks van 
de buurt bij elkaar te krijgen en met 
elkaar te laten theoretiseren over 
windenergie. Ze moesten samenwerken 
aan de bouw ván één of meer windmolens. 
Het accent lag op de eigen scholing en 
het overbrengen van de eigen kennis 
aan de andere leden van de vereniging. 

De animo viel tegen, doordat de moge
lijkheden voor windenergie in Zuid
Limburg gering zijn. Toch zijn er in 
de afgelopen jaren drie zelfgebouwde 
molens (met een diameter van zes tot 
acht meter) geplaatst bij leden van 
Vedel en er zijn nog enkele in aan
bouw. De uitwisseling van kennis en 
ervaringen gaat nog steeds door. We 
worden opgebeld door mensen die via 
kennissen en familie (Vedelleden) ook 
aan het experi~nteren zijn geslagen". 
Het voordeel van samenwerken tussen de 
'windfreaks' is, dat wordt voorkomen 
dat iedereen in zijn eentje het wiel 
zit uit te vinden. Fouten worden zo 
eerder ingezien en dat werkt stimule-

rend. 
De cursusaanpak lijkt een ideale metho
de om theorie en praktijk te koppelen 
en om elkaar wederzijds te belnvloeden. 
Sjaak: "De vereniging heeft haar kracht 
doordat mensen samenwerken en elkaar 
helpen en zo elkaars energieprobleem 
oplossen. samen weet je nu eenmaal gi
gantisch veel en dit spaart handenvol 
tijd en geld als je gaat bouwen. 
Mensen die na je komen kunnen er ook 
nog van meeprofiteren en/of verder 
ontwikkelen. Duurzame energie kan iets 
van dq mensen zelf zijn, iets waarbij 
ze zelf kunnen handelen en ontwikkelen. 
Samen kennis vergaren waar je gewoon 
voordeel van kan hebben". 
Na de cursus 'windenergie' stortte 
Vedel zich op de energie van de zon. 
Er volgden meerdere cursussen en de 
deelnemers waren en zijn enthousiast 
erover: "De mensen popelen om zomaar 
aan de slag te gaan, maar wij willen 
ze eerst wat theoretische bagage mee
geven over straling (zonnestraling 1), 
warmte-eigenschappen en kenmerken van 
materialen. Bet betere rekenwerk voor
af is net zo belangrijk als een goede 
uitvoering van collectoren en instal
latie", aldus de secretaris. 
Elke woensdagavond komt de groep 
("Voor het eerst is er nu een vrouw 
bij") bij elkaar om de voortgang te 
bespreken, verbeteringen te bekijken 
en aan te passen en om te bouwen. Het 
resultaat is inmiddels dat vijf mensen 
thuis een werkende zonneboiler hebben 
die is geplaatst met hulp van Vedel
leden. 
"Zonnecollectoren leveren geld op, dat 
spreekt", zegt Sjaak. "vroeger werd er 
gelachen om alternatieve energie, maar 
als je kunt bewijzen dat het werkt, 
veranderen de standpunten en meningen. 
Mensen interesseren zich niet zo voor 
duurzame energie. ze halen hun schou
ders op bij een windmolen van 25 kilo-



watt. Dat de kracht van een mens zelf 
niet verder komt dan tweehonderd watt 
realiseren ze zich niet, het leeft 
gewoon niet". 

informatie 

Voorlichting over duurzame energie 
staat niet voorop bij Vedel. De acti
viteiten zijn gericht op de cursussen 
en de zelfbouw. Er wordt alleen advies 
gegeven wanneer de mensen erom vragen. 
Als het veel werk is, kan de persoon 
beter lid worden van de vereniging, 
dan leert hij of zij het zelf wel of 
is aan regelmatige steun verzekerd. 
Vedel bezoekt scholen en buurthuizen 
niet uit zichzelf. "Energie steken in 
lespakketten is zonde van de moeite", 

zegt Sjaak. "Benaderde scholen tonen 
er qeen belangstelling voor. We bezoe
ken ze wel, wanneer ze ons daar om 
vragen. Als ze naar a\S toe komen, 
kunnen we veel voor ze doen". 
Het secretariaat van Vedel is dagelijks 
bereikbaar voor informatie. Sinds 
'Tsjemobyl' is er meer belangstelling 
gekomen voor energievraagstukken, 
blijkt uit het stijgende aantal vragen 
die bij Vedel binnenkomen . 
Doordat Vedel zich tot nu toe vooral 
bezighield met de cursussen, trad ze 
niet zoveel naar buiten. Met de 'Actie 
Schoonstroom' en de viering van het 
vijfjarig bestaan komt daar nu veran
dering in. In het kader van de (lande
lijke) SChoonstroomcampagne wordt er 
op 30 januari een symposium gehouden 
over locaal energiebeleid, waaraan de 
NEOM (ftederlandse Energie Ontwikke-

lings Mij.), het gemeentelijke energie
bedrijf van Sittard en de Vereniging 
Milieudefensie meedoen. De organisatie 
is in handen van Vedel. 
De twee dagen erna zullen Vedel en 
andere organisaties op het gebied van 
energie zich presenteren tijdens de 
energie-expositie. Sjaak: "We proberen 
voor onze lustrum-activiteiten een 
model-warmtepomp gereed te hebben. De 

onderdelen komen van sloperijen en 
stortplaatsen, dat scheelt een hoop 
geld". Hét maken van de warmtepomp 
is onderwerp van de nieuwe cursus. Na 
de energie-driedaagse zullen nieuwe 
leden worden ingewerkt en zal het cur
susgebeuren worden uitgebreid. Muziek 
volop dus in de duurzame energie in 
Limburg. • 

JoWillems 

Zonnecollectoren van VEDEL 
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De keukenbus van Rampenplan. 
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ENERGIE-DRIEDAAGSE 

30 + 31 januari en 1 februari 1987 
Putstraat 22 ( ' t Pleintje) in Sittard 

Vrijdag 30 januari: 
- vanaf 13.00 uur Symposium locaal 

Energiebeleid . 
Met drie inleidingen door vertegen
woordigers van de NEOM (Nederlandse 
Energie OntwikkelingsMaatschappij), 
de Gemeentelijke Energiebedrijven van 
Sittard en de Vereniging Milieudefen
sie (Actie Schnnn~trnom). 
Uitgenodigd worden alle pol i tieke par
tijen, won ingbouwverenigingen, de n.v. 
PLEM, huurdersbelangenverenigingen en 
alle overige belangstellenden. 
Toegang !10,- , vooraf aanmelden. 

Zaterdag 31 januari en zondag 1 febru
ari: 
~n 10.00 tot 18.00 uur Energie-

expositie 
Algemene presentatie van en door orga
nisaties die werkzaam zijn op het ter
rein van duurzame energie (met o.a . 
Organisatie voor Duurzame Energie ODE, 
Veren iging Milieudefensie, energie
winkels). 
Tastbare resultaten en producten zul
len gedemonstreerd worden, zoals een 
windmolen, grote zonnecollector, warm
tepomp en een Total Energy Module 
(Totem). 
Verder worden er films en diaseries 
getoond en zi jn er informatiestands. 

Inlichtingen en aanmeldingen : Vedel, 
postbus 780, 6130 AT in Sittard. 
Telefoon 04490-24803. 



Nederlands-Duits atoomcentrum in grensregio 
Twente 

De stilte verbroken 
De Ultracentrifugefabriek Alme
lo staat weer in de belangstel
ling. De Minister van Economische 
Zaken heeft toestemming verleend 
voor uitbreiding. Alle bezwaar
schriften zijn van tafel geveegd. 
In de Twentse grensregio ontstaat 
een bundeling van krachten tegen 
de activiteiten van de atoomin
dustrie in West-Duitsland en Ne
derland. 

Nog geen week na het bekend worden van 
de ramp in Tsjernobyl durfde de direc
tie van UCN (UltraCentrifuge Nederland) 
toestemming te vragen ~oor uitbreiding 
van haar uraniumverrijkingsactiviteiten 
van 1200 ton per jaar tot 3500 ton •. 
Tegen deze verqunningsaanvraag werden 
330 bezwaarschriften ingediend, waarvan 
166 door West-Duitsers. De buitenlandse 
bezwaarmakers worden niet ontvankelijk 
verklaard. Alle andere bezwaren worden 
ongegrond ve.rklaard of simpelweg ver
worpen door de vier ministeries van 
Economische Zaken, VROM, WVC en Socia
le zaken. 

groeimarkt 
De verrijkingsfabriek van UCN in Al
melo, waarvan de Nederlandse Staat 
99% van de aandelen bezit, heeft acht 
jaar lang in alle stilte kunnen werken 
en uitbreiden. Na een massale demon
stratie (maart 1978) tegen de toenma
lige uitbreidingsplannen, is deze scha
kel van de atoomindustrie door de anti
kernenergiebeweging uit het oog verlo
ren. Over "Almelo" daalde een "heilza
me stilte" (aldus directeur Tieleman) 
neer. In die rustige periode heeft de 
UCN een stormachtige ontwikkeling door
gemaakt: het aantal orders is enorm 
uitgebreid, en de lage prijs van het 
'almelose produkt' trekt steeds meer 
klanten over de wereld. Het Nederlands
Brits-westduits consortium U~ENCO, 
waarvan de UCN een onderdeel is, be
strijkt momenteel 10 procent van de 
wereldmarkt voor verrijkt uranium. 
De onmisbare schakel voor de produktie 
van brandstofstaven voor kerncentrales. 

Bezien we Almelo in iets groter ver
band, dan lijkt de grensregio in Twen
te op een nucleair centrum van wereld
klasse. In Gronau staat het WestdQitse 
broertje van de UCN, Ahaus wordt een 
opslagplaats voor radioactief afval en 
Lingen herbergt een brandstofelement-

enfabriek van ÈXxon Nuclear 1 die bin
nenkort wordt overgenomen door de 
KraftWerk Union. In Lingen wordt ge
werkt aan een nieuwe kerncentrale, 
terwijl een 'opgebrande kerncentrale' 
op de nominatie staat om ontmanteld 
te worden. Alleen weet men nog niet 
precies hoe dat moet gaan gebeuren. 
In West-Duitsland maakt men zich zorg· 
en over deze installaties. De West
duitse Aroeitskreis Umweltschutz Gro
nau doet pogingen om het verzet weer 
internationaal leven in te blazen mid· 
dels de Deutsch-Niederländische Kon
ferenz gegen Atomanlagen in der Eure
gio und in MOnsterland. 

wir sagen niemals ja 
De Westduitse verrijkingsfabriek Ura
nit (in Gronau) zal in het voorjaar 
beginnen met een forse uitbreiding. 
Naar verwachting zal de benodigde ver· 
gunning zonder problemen worden afge
geven door de regering van deelstaat 
Noord ~ijn Westfalen. De tegenstanders 
willen deze vergunning blokkeren, en 
tevens stillegging van de bestaande 
fabriek. Als argumenten voor de stop
zetting van de verrijkingsactiviteiten 
wordt gewezen op de mogelijke gevaren 
voor de omgeving ên op het feit dat 
het verwerkte uranium afkomstig zou 
zijn uit Namibiê, dat door Zuid-Afri
ka illegaal wordt bezet gehouden. 
Daarnaast wijst men op de opbouw van 

vervolg op pag. 18 

Wim Kersten 
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ruim vijftig storingen in vijf jaar tijd 

De jaarlijkse rapportage van de 
regering aan de Tweede Kamer 
over het functioneren van de 
Nederlandse kerncentrales werd 
ingevoerd na het ongeluk met de 
Three Mile Island-kerncentrale 
in 1979 te Harrisburg. 
Vanaf 1980 en daarna elk jaar 
verschijnt er een overzicht 
van de storingen in de kern
centrales te Borssele en Dode
waard. Deze lijsten worden op
gesteld aan de hand van gege
vens die de exploitanten van 
de kerncentrale aan de over
heid verstrekken De gemelde 
storingen worden ingedeeld in 
zes categorieën,uiteraard op
lopend van licht tot zeer 
ernstig. 

In dit artikel willen we ons houden 
aan die officiêle meldingen en dit 
beperken tot de laatste vijf jaar, 
dus van 1981 tot en met 1985. 
V66r die tijd verzamelden we al ge
gevens en kunnen daaruit opmaken 
dat de kerncentrale Borssele (KCB) 
- want daar alleen gaat dit verhaal 
over - in de periode van oktober 

Borssele veilig? 
1973 tot februari 1980 veertig 
maal werd stilgelegd. Dat gebeurde 
zeven maal voor het wisselen van 
splijtstofelementen met controle
en onderhoudswerk,drieêntwintig 
maal voor het uitvoeren van repara
ties in het nucleaire deel en negen
tien maal voor reparaties in het 
conventionele deel van de kerncen
trale. 
In deze periode heeft zich een aan
tal grote bedrijfsstoringen voor
gedaan die geen onmiddellijke af
schakeling van de kernreactor ver
eisten,maar wél een vermindering 
van de beschikbaarheid van de 
veiligheidssystemen gaven (catego
rie 3).In totaal betrof het 39 van 
dit soort voorvallen. 
Ernstiger storingen (categorie 4) 
die de onmiddellijke of binnen een 
vastgestelde tijd afschakeling of 
vermindering van het vermogen van 
de kernreactor vereisten,zijn elf
maal opgetreden. 
Storingen van nog ernstiger aard, 
waarbij één of meer veiligheids
systemen in aktie moeten komen, 
en die gevolgen voor de omgeving 
kunnen hebben,zijn tot nu toe nog 
niet voorgekomen bij de KCB. 
Onder de storingen in de periode 
1981-1985 zijn er zes die door de 
Kernfysische Dienst voldoende be
langrijk werden geacht om daar
over internationaal nadere gege
vens uit te wisselen en informatie 
te verstrekken,zoals aan de IAEA te 
Wenen (Internationaal Atoom Energie 
Agentschap). 
In de laatste vijf jaar kreeg Bors
sele dus te maken met 50 belangrij
ke storingen die van invloed 
wanm. op de veiligheidssystemen. 

storingen 
Bij het vermelden van die storingen 
zijn de jaarlijkse splijtstofwisse
lingen niet inbegrepen. 
Tijdens de uitbedrijfname van de KCB 
voor deze aktiviteiten werden in 
maart 1985 enkele tekortkomingen 
waargenomen,tengevolge waarvan een 
verhoogd stralingsniveau in het pri
maire systeem werd gemeten door het 
vrijkomen van radioactief antimoon 
in het koelmiddel van dit systeem. 
Verder moesten defecte bouten van de 
kernhouder worden vervangen en bleken 
centreerstiften voor het in positie 



houden van splijtstofelementen te 
zijn afgebroken tengevolge van co
rossieproblemen. 
Een fabricagefout in het pas nieuw 
aangebrachte reserve suppletiesy
steem (koelwater) kwam aan het licht 
doordat de opbrengst van de beide 
pompen te klein bleek te zijn. 
OVer twee ernstige storingen in de 
KCB,die van groot belang waren voor 
het veilig functioneren van de kern
centrale,werden vragen gesteld aan 
de regering door leden van de Tweede 
Kamer. 

De KCB werd op 17 maart 1983 stilge
legd wegens lekkage van een veilig
heidsklep in de primaire koelkring
loop. In de ruimte binnen het con
tainment (de bol) werden sporen van 
radioactiviteit aangetroffen. Dat 
gebeurde enkele dagen nadat de KCB 
na de splijtstofwisseling weer in 
bedrijf was gesteld. 
Aantasting door oorossie (roestvor
ming) verlaagt de betrouwbaarheid 
van de veiligheidskleppen,die open 
moeten gaan als de druk in de pri
maire koelkringloop te hoog wordt. 
Opvallend is daarbij dat op 5 maart 
tijdens de uitgevoerde controle alles 
nog in orde werd bevonden. In twee 
weken moet die aantasting van de 
veiligheidskleppen tot stand zijn 
gekomen,wat toegeschreven wordt aan 
de agressieve werking van chloor.In 
de gebruikte schoonmaakmiddelen zit 
chloor verwerkt. Tijdens de opstart
periode na het stilleggen van de KCB 
is de temperatuur in de primaire 
kringloop nog laag en daardoor is er 
chloor aanwezig gebleven wat tot de 
versnelde roestvorming heeft geleid. 

Een andere ernstige storing waarover 
Kamervragen werden gesteld,betreft 
die van 22 januari 1984, toen er 
alarm in de KCB werd gegeven. Het 
koelwater-reinigingasysteem was niet 
inorde,gevolgd door een automatische 
afschakeling van de neven- en nood
koelpompen. De warmteafvoer van de 
reactor na de noodstop vanuit een 
vol QP toeren draaiende kernreactor 
kreeg te maken met een electrische 
storing in één van de beide af
blaaskleppen. De oorzaak van deze 
storing in het derde koelsysteem 
bleek te liggen in het droogval-

len van het koelwaterinlaatgebouw, 
veroorzaakt door een bijzonder 
lage waterstand en ook door ver
zanding van het koelwaterinlaat~ 
kanaal in de Westerschelde. 
Tijdens nader onderzoek van deze 
storing bleek dat bij het "met de 
hand" afblazen van stoom de druk 
in het tweede koelsysteem toch nog 
was opgelopen tot 93 atmosfeer . 
Toen hadden echter de automatische 
veiligheidskleppen op het dak van 
de centrale al lang open moeten 
gaan,maar die bleven hermetisch 
gesloten. Iedereen is het er over 
eens dat een stoominstallatie en 
zeker een kerncentrale niet in 
bedrijf mag zijn als de veilig
heidskleppen niet perfect werken. 
roch gebeuren deze dingen blijkbaar. 

roest 
Inspecties werden uitgevoerd aan de 
twee veiligheidskleppen en de zes 
bijbehorende voorstuurkleppen. 
Daarbij werd vastgesteld dat alle 
zes de voorstuurkleppen niet of 
moeilijk gangbaar waren tengevolge 
van oorossie (vastgeroest waren) • 
De oorzaak daarvan is terug te voeren 
tot de storing van 17 maart 1983 of 
tot aantasting door zeewater als ge
volg van een storing die even eerder 
op 6 maart optrad en te laat werd op
gemerkt. 
Hoe dan ook,in beide gevallen is de 
KCB tien maanden lang (van maart '83 
tot januari '84) in bedrijf geweest 
met een niet~ veiligheidssys
teem. 
Deze ernstige storing had verstrek
kende gevolgen kunnen hebben als de 
druk in het koelsysteem niet afge
voerd had kunnen worden,wanneer een 
technische storing of een te late 
menselijke reactie de tweede veilig
heidsklep niet op tijd in werking had 
gesteld. Door de hoge druk had dan 
een pijp of bocht in het tweede koel
watersysteem kunnen barsten,waardoor 

vervolg op pag. 18 
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de kleine lettertjes van de 
ziektekostenverzekering 

Kernenergie is oorlog 
Op 5 juni j.l. stelde het PvdA-Tweede 
Kamerlid Ina Müller-van Ast aan de 
(toenmalige) staatssecretaris van der 
Reijden (Volksgezondheid) enkele vra
gen over de vergoeding van de kosten 
van geneeskundige behandeling van de 
gevolgen van kernrampen. 
Wat veel mensen, die ook de kleine let
tertjes op de polis van hun particu
liere ziektekostenverzekering lezen, 
al lang weten, dat vroeq Müller-van 
Ast. Wakker geworden doordat de gevol
gen van de Tsjernobyl-ramp ook in Ne
derland niet uitbleven. "Weet de staats
secretaris dat de kosten van zo'n ge
neeskundige behandeling door de parti
culiere ziektenkostenverzekering - in 
tegenstelling met de ziekenfondsenwet -
van vergoeding wordt uitgesloten?" 
en: "Welke stappen dacht van der Reij
den te nemen om deze uitsluitinqsbepa
lingen ongedaan te .maken?" 

In zijn antwoord, dat bijzonder snel 
kwam op 10 juni, zei van der Reij·den 
op de eerste vraag "ja" en op de 
tweede "géén"!?! 
Volgens van der Reijden was de primai
re doelstelling van een particuliere 
ziektenkostenverzekeringsmaatschappij 
"handhaving van de continuiteit". In 
gewoon Nederlands: winst maken. Risi
co's moeten dus gemeden worden. Van
daar dan ook, dat , volgens van der 
Reijden terecht, die maatschappijen 
de gevolgen van ongelukken met kern
centrales gelijkstellen met schade 
welke wordt veroorzaakt door "gewa
pende confZicten3 bUPgerooPZog3 op
stand3 opPoeP en muitePij". Het is 
goed om te weten dat een (voormalig) 
bewindsman kerncentrales wil vergelij-
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ken met oorlog en rampspoed. Wij van 
de Antikernenergiebeweging wisten niet 
dat we in de vorige regering zo'n fel
le pleitbezorger voor onze zaak hadden 
zitten. Had hij nu maar een stapje 
verder gedaan, en de enige juiste con
clusie getrokken dat, wanneer particu
liere ziektekostenverzekeringen elk 
risico willen vermijden, dat risico 
dus blijkbaar ook niet genomen zou mo
gen worden met het toepassen van kern
energie. Echter, zo ver ging onze 
staatssecretaris niet! Fijntjes wees 
hij er op dat de particuliere ziekte
kostenverzekeringen inzake de gevolg
en van Tsjernobyl wel zouden uitbeta
len. Dus hoefde hij tegen hen ook 
geen maatregelen te nemen. Dat uitbe
talen gebeurt dus op basis van vrij
willigheid. Want de maatschappijen 
zijn nergens toe verplicht. 

Opnieuw leidt dit verhaal, zoals zo 
Vaak 1 Wér tOt de geVOlgtrekking dat 
- 66k bij kerncentrales - alle risi
co's afgewenteld worden op de bevol
king. Behaalt een verzekerinasmaat
schappij voldoende winst, dan wordt 
er uitbetaald. Is dat echter niet het 
aeval bij stompzinnige maatregelen 
van de overheid, bijvoorbeeld de bouw 
van kerncentrales, dan kan de bevol
king fluiten naar haar centen. Waar 
zijn we in hemelsnaam mee bezig? 
En mevrouw Müller-van Ast? Was zij 
nog van plan vervolgvragen te stel
len? 
"Nou, eigenlijk niet •• " • 



Tsjernobyl-claims 
Evenals anderen heeft het gere
norneerde Nederlands Juristen Blad 
ook een themanummer uitgebracht 
over Tsjernobyl. Het nummer be
perkt zich tot de positie van 
het slachtoffer en zijn rechts
positie in Nederland. 

volkenrecht 
Als men in het algemeen kijkt naar de 
positie van. het slachtoffer van onge
lukken in het buitenland dan zal men 
al snel tot de conclusie kOEn dat die 
nog niet zo eenvoudig zal zijn. Zeker 
in het geval van Tsjernobyl ligt dat 
niet simpel. Mr. P.J.G. Kapteyn be
schrijft in het eerste artikel de vol
kenrechtelijke aansprakelijkheid van 
staten voor grensoverschrijdende scha
de. Het probleem van het volkenrecht 
is dat deze weg in het recht veelal 
uit ongeschreven regels bestaat welke 
in de loop van de tijd zij'n ontwikkeld. 
Bovendien blijkt dat het geschreven 
recht zeer beperkt is. Het belangrijk
ste verdrag voor aansprakelijkheid in
zake kernongevallen is het Verdrag 
van wenen (Néderlandse vertaling: 
Tractenblad, 1965, no.172·). De Sowjet ... 
Unie noch enig ander Oost-Europees 
land heeft dit verdrag ondertekend, 
zodat er geen beroep op kan worden 
gedaan. 

IPR 
H.u. Jessurun d'Oliveira, de 
voorzitter van stichting Reinwater, 
neemt de mogelijk- en onmogelijkheden 
van het internationale privaatrecht 
onder de loep. Zijn conclusie is 
niet erg bemoedigend: Er moet ge
constateerd worden dat de privaat
rechtelijke verbaalsmogelijkheden 
in dit alle grenzen overschrijdende 
kernongeval vrijwel nihil zijn. De 
schade in Nederland is voor een deel 
mede door de maatregelen van de over
heid te danken als maatregel voor 
de volksgezondheid. Waarschijnlijk 
zijn er ook in de departementale ver
warringen en desinformatiecampagnes 
wel zotte maatregelen getroffen. 
De voorlopig op ongeveer 100 miljoen 
dollar geraamde schade van het onge
luk te Harrisburg dient niet door 
degene gedragen te worden die toe
vallige de dupe er van zijn geweest, 

maar de veroorzaker. Dat geldt voor 
Harrisburg, voor Windecale of zoals 
het nu heet Sellafield, voor Tsjer
nobyl, en voor Borssele en Dodewaard. 
Priviliêgering van exploitanten van 
kernenergie leiqt tot lichtzinnige 
bedrijfsvoering: de morele risico's 
waar verzekeraars van kleinverbruikers 
nogal eens over reppen. Een overheid 
behoort het optreden van onverzeker
bare risico's niet te be9W1Stigen, 
zoals in feite geschiedt, maar af te 
remmen en tegen te gaan~ Ook in het 
daarvoor geschapen juridische instru
mentarium. 

ziekenfonds 
Marty Hamburger beschrijft de situa
tie van de gewone schadeverzekering. 
Hierover kunnen we ook weer kort zijn: 
Schade' s ontstaan door ioniserende 
straling wordt uitgesloten. De gewone 
burger kan zich hiertegen niet ver
zekeren. Wat betreft de ziektekosten
verzekering ligt dat wat anders: 
De particuliere verzekering geeft ook 
geen dekking. De verplicht in het 
ziekenfonds verzekerden zijn via het 
in de ziekfondswet omschrevene ~1 
bij behandeling verzekerd. 

aanbevelingen 
Gerrit van Maanen houdt in het laat
ste artikel van dit thema nummer een 
pleidooi voor de verbetering van de 
rechtspositie van slachtoffers van 
kernongevallen: verlenging van de ter
mijn waarin schadeclaims kunnen wor
den ingediend naar dertig jaar~ 
Verhoging van de aansprakelijkheid 
van de exploitant naar een bedrag van 
44n miljard gulden~ Het in de wet 
opnemen van de te vergoeden schade 
naar aanleiding van kanker, verhogen 
van het bedrag van het door de exploi
tant te dragen risico tot één mil
jard gulden, Verhogen van het door 
de Staat uit te keren bedrag aan de 
slachtoffers van kernrampen tot 
tien miljard gulden en schade te 
vergoeden ~roorzaakt door natuur
rampen en voorts de in Néderland 
werkzame verzekingsmaatschappijen 
verplichten ook grensoverschrijdende 
schades van kernongevallen te dekken. 

• 
NJB, Jrg.1986,no.42 
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DOEMEE MET AKTIE SCHOONSTROOMI 

STUUR OE STROOK NAAR VERENIGING MIUEUOEFENSIE. SECTIE ENERGIE 
POSTBUS 200110. 1000 HB A met .. dam. 

Op~ voor dMinemenda 
8fOel*'l 

W ij bestellen liet volgende materiaal: 

0 ••. affiçtlee "Aktie School>stroom: schone 
~maakt kernenergie owtbodig'' 

opm: Nota "Stroom onder _,ninv" la bij 
liet CE te bes1ellen: 016-13121110 lelleen 
portol 
Wij vragen julh wel zoveel mogelijk de por
tokosten te -voeden· 

We roepen de energie- en mllleugroe· 
pen lmaar ook polhleke afdalingen e.d.) 
op om Mn Aktie Schoonstroom mM te 
doen. Ooot de nota "Stroom onder 
Spanning" ven het C.ntNm voor Ener
g!Meaparlngln de gameentereed ter 
diacueale te stellen. Door atlck~• te 
venpreiden met de tekst: "Windmolen• 
huren ; ook biJ uw enerolebedrijf?". 
Door met de handleldino "Schone ener· 

ote. Mn taak voor het enerolebedrllf'' 
een aktlaplen t e a meden om het lokale 
-rolebedrllf een doelmatlil energleQe
brulk te krlloan. Door goede oemMnte· 
lnhlatleven In het letoomlzonnetJe te 
zetten, of door zonnekleppen uh te de· 
len. Ideeën zijn welkom. Wet on. be
'"" ken er VMI onder de noemer Aktie 
Schoonatroom. Oe campaone lool)t tot 
211eprll1987; Unjaar na 
Tejemobyi.Aktlematerl .. l t. voor dwl· 
nemMcla 11,.".,..,. wljwelgahMigretlal 
Ivoor deze groepen gelden de vOOr· 
wMrden op de onderstaande atrookl 

0 •.. atidlertjel vellen: twee teltaten: 
- Gegarandeerd zonder redioactlvlteit. 0 W11 wll!en ",_ doen dan materiaal -· 

ap<eklen. En wel: Aktie ~room: schone ene<gie 
maakt k.,."..,..gie ~.Vraag 
Schoonstroomk111nt bU Milieudefel>. 

""· 020-221366 
• Hwr een windmolen. Ook bij 1rw 

ene<giebedrijf1 

0 ... ektiehendleiding Schone~: een 
taak YOOf liet ~ritt. 11. ex llfll· 
til; ..-.der~ I 13,· lnd. portol 

0 wij twijfelen. Stuur ons een~ 
stroomk111nt en Jtlckervel. 

0 wil mgen Mllleudefenlie om ons op de 
hoogte te houden. 

0 .. . schoonstroomkranten Ivoor het grote 
publiek). 

UCN Almelo. 
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vervolg van pag. 15 

de KCB zowel het tweede alsook het 
reeds eerder uitgevallen derde koel
systeem zou zijn kwijtgeraakt.In 
Harrisburg leidde het wegvallen van 
het tweede koelsysteem tot een ern
stig ongeluk dat bijna ee.n ramp ver
oorzaakte. In Tsjernobyl raakte een 
deel van de uraniumsplijtsofstaven 
snel verhit doordat er experimenten 
werden uitgevoerd. De kerncentrale 
was in een eerder stadium afgeregeld 
tot een laag (7\) produktievermogen, 
waarbij ook het koelwatersysteem op 
een vergelijkbaar laag pitje werkte. 
Het plotselinge hitte-overschot kon 
daardoor niet worden afgevoerd. 
Het koelwater werd stoom,waarbij zeer 
hoge temperaturen rond de splijtstof
staven ontstonden. De temperatuur 

vervolg van pag. 13 

een complete splijtstofkringloop in 
de regio : van verrijkingsfabriek, via 
brandstofele.mentenfabriek tot kerncen· 
trale, Met als sluitstuk een 'tijde
lijke' opslagplaats voor het kernaf
val . Wanneer de verrijking wordt stop· 
gezet, komen de volgende onderdelen 
van de kringloop vanzelf stil te lig
gen. 
Op 14 februari 187 worden de plannen 

. · wezenlUk ()ll(}erdeel 
Ene~d~ en met succes! 
van gerneenteugg 

werd z6 hoog dat het omhulsel van de 
_splijtstofstaven (zirkonium) reageerde 
met de stoom en er aldus waterstof 
werd opgewekt. Daarop volqde er brand 
in de qrafietre.actor. 
Volgens de Kernfysische Dienst 
(ir. J.Versteeg) is het hele idee 
achter kernenergie dat een combinatie 
van storingen nooit tot een ernstig 
ongeval mag le.iden. Volgens z~ijn op
vatting (Deventer Dagblad, 23-6- ' 84) 
is (lat ook nu niet gebeurd,daarbij 
doelend op de bedrijfsstorinq in de 
..KCB van 22 januari. 1984. 
Wij konstateren dat inderdaad is ge
bleken dat (Ie kerncentrale Borssele 
veiliger ia dan Barrisburg en Tsjerno
by l, maar toch ••• 
We zijn er .na het voorgaande niet zo 
zeker van dat dit voor altijd opgaat. 

• 
voor een demonstratie in Gronau (met 
de Pinksterdagen) uitgewerkt. Eind 
februari of begin maa.rt start een pu
bliciteitscampagne over de ultrace~ 
trifugefabriek, waarbij tevens wordt 
ingegaan op de mogelijkheden van be
zwaarschriften tegen de geplande uit
breiding. Na deze activiteiten en de 
Pinkster-demonstratie zal op 4 okto
ber verder worden gepraat over nade.re 
acti es . 
Vanuit de Westduitse regio wordt reik
halzend uitgekeken naar activiteiten 
in Nederland tegen de verrijkingsfa
brieken in (Ie regio. In de zomer van 
1986 is in Almelo het Platfora stop 
UC opgericht met de bedoeling om het 
verzet nieuw leven in te blazen. 

Kontaktadressen: 
ArbeitSkreis Umwelt Gronau 
Siedlerweg 7, 4432 GROOAU (West-Duits 
land) 

Platform Stop UC - Hans Buitenweg 
Binnenhof 33, Wierden (0'5496-72738) e 



Bij het begin van een nieuwe jaargang 
van Allicht, en dus ook van deze co
lumn, is het goed er even bij stil te 
staan dat de energiebeweging voor een 
moeilijk jaar staat. ondanks 'Tsjerno
byl 1 

, Lubbers 1 herverkiezing en de 
dreigende bouw van nieuwe kerncentra
les, is de anti-kernenergiebeweging 
niet herrezen. Terwijl miljoenen grote 
en kleine Nederlanders ervan overtuigd 
lijken te zijn dat een ander energie
beleid noodzakelijk is, verdween in 
1986 het laatste landelijke blad van 
de anti-kernenergiebeweging en telden 
de acties bij Dodewaard en B~rssele 
slechts honderden deelnemers/stars. 
Iedereen mag nu weer zijn eigen ver
klaringen voor deze paradox ten beste 
geven: actie-moeheid, inkapseling in 
partijpolitiek, radicalisering, angst 
voor eigen hachie, de nieuwe zakelijk
heid is ingetreden. Noem maar op. 
Misschien is het allemaal wel een 
beetje waar. Ben feit is dat in dit 
zojuist begonnen jaar weer een aantal 
besluiten genomen zal worden, die be
slissend kunnen zijn voor de mate van 
mens- en milieuvriendelijkheid van 
onze toekomstige energievoorziening: 
de planning van nieuwe (kolen)centra
les in de negentiger jaren wordt vast
gelegd, de evaluatie van 1 Tsjernobyl' 
en van het Nederlandse kerncentrale
beleid zal worden afgerond, de reorga
nisatie van de energieproducenten 

wordt wettelijk geregeld, de fusie
operatie van de PNEM met PLEM en even
tueel PZEM krijgt haar beslag. 
Samen met de dalende olieprijzen, 
waardoor energiebesparing en alterna
tieve electriciteitsopwekking commer
cilel minder aantrekkelijk zijn gewor
den, bieden deze ontwikkelingen sombere 
perspectieven: er lijkt weinig veran
derd te zijn ten opzichte van de peri
ode vdór de bloei van de anti-kernener
giebeweging. 
Of het moest zijn dat door de economi
sche malaise de invloed van het be
drijfsleven en vooral van de energie
giganten nog verder is toegenomen . Het 
tarievenbeleid en de electriciteits
import e.d. zijn geheel afgestemd op 
juist dié belangen. 
In deze situatie is het misschien wel 
aanlokkelijk, maar toch weinig bevre
digend, om ieder (?!) met een eigen 
windmolentje op het dak te laten zit
ten. We hebben een strategie nodig die 
meer op duurzaamheid en macht is geba
seerd, bevlogenheid en creativiteit 
schieten helaas tekort. 
Ik hoop dat we in 1987 met die discus
sie, maar vooral met de daarvoor nood
zakelijke bundeling van krachten, een 
stukje verder komen. Wellicht leveren 
ook de komende Statenverkiezingen al 
een bijdrage daaraan, doordat radicaal
links in Brabant met één lijst de ver
kiezingen ingaat, als Links Brabant. 
En alle beetjes helpen : 

Wilbert Willems 
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Energiebeleid na Tsjernobyl . ... • . .. . . 

Iedereen herinnert zich nog we l de 
uitkomst van de Brede Maatschappelij
ke Discussie over het Energiebel eid: 
geen kerncentrales, maar energiebe
sparing , duurzame e nergie e n warmte
krachtkoppeling. Het eindrapport van 
de Stuurgroep werd ech t er niet seri
eus genomen , en de regering ging over 
tot de orde van de d ag: Twee nieuwe 
kerncentrales moeten er komen . Sinds 
de gebeur t enissen in en rond de kern
centrale van Ts jernobyl weten we wel 
be t er. Hoe kunnen 1"e zonder kernener
gie? 
Werk groep E:1ergie discussie (WED) heeft 
een b r ochure samenges teld , waarin de 
mogelijkheden van niet- nucleaire ener
giebronnen op een rijtje zijn gezet. 
~lilieuvriendelijk en zelfs economisch 
haalbaar en betaalbaar . De brochure 
bevat veel cijfers e n tabel l en , om 
vergelijkingen tus sen de diverse sce
nario ' s (met kernenergie, zonder kern
energie , e nz.) mogelijk te maken . 
Te bestellen bij : Werkgroep Energie
disc ussie , Oude Delft 180 , 2611 HH 
Delft (015-131 260) . 

KOOP DIE MOLEN 

De Vere niging Collectief Bezit Wind
molen Noord - Brabant (VCBW) is bijna 
een feit . In het voorjaar wordt de de 
f initieve locatie gekozen, in de buurt 
van Bergen op Zoom. Ook wordt e r onder
handeld met NV PNEM en industrie over 
de l evering van windmolenstroom. 
De VCBW i s op zoek naar vol doe nde led
e n , die met een gemiddelde lening van 
t 250 per persoon een totaalbedrag van 
ruim f 60 . 000 bijeen moeten brengen. 
I nlichti ngen bi j: VCBW Noord-Brabant , 
p/a Spoorlaan 434b , 5000 AN Tilburg 
(te l: 0 13 - 356225 of 35 1535 ) 

Katalogus MILIEUWINKEL AMSTERDAM 

Voor de derde achtereenvol gende maal 
publi ceert d e Milieuwinkel Amsterdam 
een katalogus met natuur- en milieu
publicaties . Di t boekje geeft een re
cent e n overzichtelijk beeld van wat 
er in 1985 en 1986 op dit gebied is 
ve rschenen . Mee r dan 350 titels zijn 
in deze ui tgave opgenomen. De catalo
gus i s te bestellen door overmaking 
van f 4 , 75 (indUsief verzendkosten) 
op girorekening 3150252 ten name van 
11ilieuwinkel Amsterdam , Henri Polak
laan 42 , Amsterdam, onder vermelding 
van "katalogus 1986 " . 

Vellig en betaalbaar 
-en zonder 

lterncenrro/es 

De kleine Aarde - 15 jaar 

I n 1987 bestaat de Kleine Aarde in 
Boxtel vijfti en jaar. Dat gaat gevierd 
worden, met een korte terugbl ik en 
vooral een hoopvo l le blik op de toe
komst . 
Op 21 maart (de verjaardag) wordt een 
jubileumbijeenkomst georganiseerd voor 
pers en genodigden. Drie maanden later 
op 21 juni gaat de Kleine Aarde open 
voor een Grote Open Dag, met een MeMo 
markt. 
I n de aanloopperiode tot 21 maart 
gaan de normal e aktiviteiten gewoon 
door: 
• januari ' 87: twee exposities " Tegen 

de stroom in" en "Energiebesparend 
wonen" ; 

• 27 jan., 3, 10 en 17 februar i: avond
cursus Broodbakken; 

• 30 jan . : studiedag "Spuiten kan niet 
meer" (voor r a adsleden en leden van 
milieucommis s ies) ; 

• I .... --- - -

ders " Het maken van een Teel tplan"; 
• 13 februar i: studiedag "Gemeentelijk 

composteren" ; 
• 27 febr. - 1 maart: weekend "Ecolo

gisch tuinieren". 

Voor informatie over studiedagen en 
het jubi l eum: De Kleine Aarde, Post
bus 151, 5280 AD Boxtel (04116-
84921 tijden s kantooruren) . 
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