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Redactioneel 
Dat de directiesecretaresse van de 
Provinciale Noordbrabantse Elektrici
teits Maatschappij iedere twee maanden 
schielijk een tijdschriftenkiosk bin
nenschiet om voor haar meerderen de 
nieuwste 'allicht' te kopen, valt zeer 
te betwijfelen. 
Doch, een goed voorbeeld doet goed 
volgen. Temeer daar gebleken is dat de 
directie van de Westberlijnse BEWAG 
minder schroom ten toon spreidt wan
neer het gaat om erkenning van door 
'allicht' gesignaleerde luchtveront
reiniging. 
Immers, de aantekeningen in het vorige 
redactioneel over de Berliner Luft en 
de toespelingen op de Oost-West-ver
houdingen hebben Westduitse wetenschap
pers, politici en energie-industriêlen 
in verhaast tempo aan het denken gezet. 
Binnen afzienbare tijd zal dit tot re
sultaat hebben dat de Berlijnse muur, 
niet alleen ter symbolisering maar oOk 
ter verwerkelijking van de Duits-Duitse 
toenadering, zal zijn volgepropt met 
duizenden stopcontacten. 
Ge!nitieerd door het mei/juni nummer 
van 'allicht' buigt men zich bij onze 
oosterburen serieus over de oplossing 
van het allesverstikkende zwaveldioxy
deprobleem van de Oostduitse energie
centrales. In deze centrales wordt 
jaarlijks 200 miljoen ton zwavelhouden
de bruinkool verstookt, zonder moderne 
filterinstallaties. Jaarlijks wordt 
zo'n 2,8 miljoen ton zwaveldioxyde over 
de Berlijnse Muur geblazen. Het Duitse 
Instituut voor Wetenschappelijk Onder
zoek (DIW) erkent nu dat de smog in 
West-Berlijn "zu einen bedeutenden Teil 
durch Schadetoffe aus der DDR verur
eacht wird". 
vanwaar die duizenden stopcontacten 
die, helaas, zou men mogen stellen, de 
bonte graffiti van de Berlijnse Muur 
zullen gaan ontsieren ? Deskundigen in 
het Westen is het reeds lang duidelijk 
dat de deviezen-aanwas van de DDR bij 
lange na niet toereikend is om moderne 
ontzwavelingsinstallaties te financie
ren. Tevens wordt het politiek onhaal
baar geacht dat de DDR-regering hier
toe kredieten zal willen opnemen in 
kapitalistische landen. Om de zwavel
uitstoot met 75 procent te reduceren, 
dient Oost-Berlijn 6 miljard Mark te 
investeren, iets waartoe zij zonder 
buitenlandse hulp niet in staat wordt 
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geacht. Belangeloze hulp uit het wes
ten wordt door deskundigen uit de 
'allicht'redactie zo mogelijk nog on
waarschijnlijker geacht en aldus zijn 
door Duitse deskundigen twee economi
sche en milieutechnisch haalbare al
ternatieven voorgesteld. 
Het eerste alternatief is bedacht 
door het DIW. Zij stelt voor de 3,5 
miljard Mark die de DDR vangt bij de 
aanleg van de weg Berlijn-Hannover te 
investeren in de ontzwavelingsappara
tuur. 
De DDR zal waarschijnlijk meer gechar
meerd zijn van het voorstel van de 
Westberlijnse GrOnen om het milieubud
get van de stad I 2,5 miljard te ge
bruiken voor de ontzwaveling van de 
DDR-centrales. Immers, zo rekent zij 
voor, doordat de so2 -uitstoot van de 
westberlijnse centrales al is geredu
ceerd tot 3400 ton, is het milieuren
dement van deze 2,5 miljard aanmerke
lijk groter indien dit wordt ge!nves
teerd in Oostduitse centrales. 
De 3,5 miljard van de snelwegvariant 
en de 2,5 miljard van de GrOnenvari
ant vormen samen de benodigde 6 mil
jard voor een 75 procent reductie van 
de totale uitstoot. Dat "liefdewerk
oud-papier" geen grondslag vormt voor 
Westerse hulp aan de DDR moge extra 
duidelijk worden met de reeds lang 
gekoesterde wens van de westberlijnse 
BBWAG om tijdens 'spitsuren' stroom 
van Oostduitse centrales te betrekken. 
Deze wens vormt een extra stimulans, 
zo niet nnodzaak, om de Oostduitse 
~aveluitstoot met westmarkhulp te be
perken. Immers, de vraag naar Oost
duitse stroom leidt zonder de nodige 
maatregelen ontegenzeggelijk tot ver
hoging van de Oostduitse stroompro
duktie en daarmee tevens tot het niet 
meer harden van de Berliner Luft. 
De Berlijnse Muur dusdanig verhogen 
dat de 740.000 ton zwaveldioxyde kan 
worden geweerd, lijkt niet meer te 
passen in een tijd waarin economische 
en milieutechnische pragm~tiek ener
zijds, en glasnost anderzijds, de bo
ventoon voeren. 
Na het tijdperk van de krOketten, de 
frikandellen, de bamiballen uit de 
muur, en de vluchtelingenstroom over 
de muur, lijkt nu de tijd aangebrOken 
voor stroom d66r de muur. 
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Eenmolen 

Industrieterrein Noordland 

Voor de aanschaf van bijvoorbeeld een 
75 KW Lagerweij is, na aftrek van di
verse subsidies zo'n 60.000 gulden no
dig. Een kwart ván het kapitaal is dus 
binnen. De werving van nieuwe leden 
blijft voorlopig erg belangrijk . 
Naast het cent~ale kontaktadres, be
schikt de v.c.B.W. over een aantal 
'folderadressen' verspreid over de 
provincie. Op deze adressen is de fol
der van de vereniging te krijgen en in 
sommige gevallen wordt er ook aktief 
geworven. Personen of instellingèn die 
als folderadres willen fungeren kunnen 
zich aanmelden bij onderstaand adres. 

de toekomst 
Als alles naar wens verloopt wil de 
V.C.B.W.-Noord-Brabant nog dit jaar 
opdracht geven voor de plaatsing van 
haar eerste windturbine. De !.P.W.
aanvraag is inmiddels goedgekeurd; dit 
betekent een subsidie van 650 gulde.n 
per KW ge1nstalleerd vermogen. 
Indien de molen wordt geplaatst op lo
katies bij Moerdijk, Volkerak of Ber
gen op Zoom kant de V. C. B. W. tevens in 
aanmerking voor een milieupremie van 
200 gulden per KW. 
Beide subsidiebronnen worden trouwens 
met het jaar minder. Een reden ekstra 
om er vaart achter te zetten. 

Een aantal mensen, ook uit de milieu
hoek, vraagt zi<:h af wat nu het nut is 
van een V.C.B.W. die in plaats van in MW 
in KW rekent: een faktor 1000 kleiner. 
Ten eerste levert de V.C.B.W. Noord
Brabant met een tiental andere wind
molencoöperaties een bijdrage aan de 
overheidedoelstelling 1000 MW in het 
jaar 2000. Als zodanig zal wind, een 
duurzame energiebron , een wezenlijke 
bijdrage kunnen leveren aan de Neder
landse elektriciteitsvoorziening. 
Ten tweede laten de duizenden mensen 
die lid zijn van een windmolencoöpera
tie zien dat het ook anders kan. waar 
overheid en energiebedrijven achter
blijven, nemen partikulieren het voor-

voor iedereen 
Op 30 maart j.l. is in Tilburg de 
eerste Vereniging Collectief Beheer 
Windmolens (V.C.B.W.) in Noord
Brabant een feit geworden. 
In Nederland staan momenteel 160 wind
turbines, kleine en grote, die goed 
zijn voor zo'n 4 MegaWatt (MW) aan 
vermogen. De overheid stelt zich ten 
doel 1000 MW in 2000 te realiseren. 
In Noord-Brabant staan nu vier molens 
te draaien. Dat moeten er veel meer 
worden. 

touw. De stimulerende werking hiervan 
mag niet onderschat worden . Dit onder
vond ook de windmolencoöperatie Frys
lan, toen zij op twee al eerder door 
haar geselekteerde lokaties niet meer 
tere<:ht kon. Fryslan had beide grond
eigenaars namelijk op het idee ge
bracht om zelf een molen te plaatsen. 
Tenslotte produceren windmolens scho
ne energie in tegenstelling tot kern
en kolencentrales en maken zij geen 
gebruik van eindige brandstoffen. 

het principe 
De v.c.B.w. stelt zich ten doel wind
energie en andere vormen van decentra
le energie opwekking te stimuleren. 
Bet is een vereniging waarvan iedereen 
lid kan worden. De leden betalen per 
jaar 15 gulden lidmaatschapsgeld en 
zeggen tevens een bedrag van minimaal 
100 gulden toe. Met de toegezegde be
dragen van de leden wil de vereniging 
ter zijner tijd een middelgrote molen 
kopen. Deze toezeggingen moeten be
schouwd worden als l eningen . De ver
eniging lost deze in ±15 jaar af, ge
lijk aan de technische levensduur van 
de molen. 

René joosten 

De Molenplaat 
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Het een en ander wordt voorbereid door 
het bestuur, momenteel bestaande uit 
vijf personen. Alle belangrijke be
slissingen worden echter genomen door 
de algemene ledenvergadering, die mi
nimaal twee maal per jaa.r bij elkaar 
geroepen wordt. De leden worden op de 
hoogte gehouden van de tussentijdse 
ontwikkelingen middels een nieuwsbrief. 

de lokatie 
Bet vinden van een geschikte lokatie 
i!:ï. een van de aandachtspunten van het 
bestuur. Wil een lokatie geschikt zijn 
dan moet zij voldoen aan een aantal 
kriteria: 
Ten eerste moet er voldoende wind zijn . 
Bet zal niemand verbazen dat de beste 
lokaties wat betreft windvang in het 
westen van Brabant te vinden zijn. De 
gemiddelde windsnelheid zal minimaal 
5 meter per sekonde moeten bedragen. 
Globaal gesproken voldoet het gebied 
ten westen van Tilburg aan dit krite
rium . 
Ten tweede moeten er goede afzetmoge
lijkheden zijn voor de geproduceerde 
stroom. Uit de opbrengsten moeten on
der andere de aflossing en de rente 
aaan de leden worden bekostigd. 
Als afnemer komen in de eerste plaats 
de electriciteitsmaatschappijen in aan
merking; dus levering aan het net. 
In Noord-Brabant betekent dit al snel 
levering aan de PNEM. Ook in de twee 
regionale energiemaatschappijen in West 
Brabant, de ENWA-Breda en de ENWA West
Brabant, heeft de PNEM sinds kort een 
meerderheidsbelang. 
De onderhandekingen tussen de V.C.B.W. 
en de PNEM over de aansluiting van een 
75 KW molen tegen een redelijke vergoe
ding per KWuur verlopen uitermate 
stroef. Bet laatste bod is zo'n 7 cent 
per KWUur, terwijl de vereniging voor 
een rendabele exploitatie naar schat
ting tussen de 12 en 14 cent nodig 
heeft. 
Dè V.C.B.W. gaat ervan uit dat de l e
den de stroom van hun molen zelf af
nemen. Voor het transport van de 
stroom moet gebruik gemaakt worden 
van het PNEM-net. In Zeeland is de 
PZEM al akkoord gegaan met een derge-

lijke konstruktie. 
De PNEM wil dus nog niet, hoewel zij 
van dezelfde redenering gebruik maakt 
om een non-profitsubsidie bij de over
heid los te peuteren. Op de Molenplaat 
bij Bergen op zoom wil zij vier 1 MW 
molens plaatsen. Hiervoor kan zij al
leen non-profit subsidie vangen indien 
zij deze molenstroom voor haar eigen 
gebouwen gebruikt. De PNEM heeft de 
overheid ervan weten te overtuigen dat 
deze stroom uit Bergen op zoom u itein
delijk de lampjes doet branden op het 
hoofdkantoor in Den Bosch. 

Een tweede mogelijkheid voor afzet is 
rechtstreekse levering aan een parti
kulier, bedrijf of instelling. Gezien 
de moeizame gesprekken met de PNEM 
heeft de V.C.B.W. al snel kontakt ge
zocht met een aantal bedrijven in Ber
gen op Zoom. Dit heeft geresulteerd in 
~en gesprek met een bedrijf, te weten 
cargill. Cargill overigens heeft zelf 
de nodige ervaring op energiegebied . 
Op haar vestiging te Bergen op Zoom 
heeft zij een aantal jaren gelden een 
drie MW warmte-krachtinstallatie neer
gezet. 
Momenteel werkt het bestuur van de Ver
eniging aan een soort ondernemersplan 
op basis waarvan Cargill kan besluiten 
of zij akkoord gaan met de l evering van 
molenstroam.. Bet Centrum voor Energie
besparing zal een opbrenstschatting 
maken voor deze lokatie. 
Tevens zal met de gemeente Bergen op 
Zoom overlegd worden over het verwer
ven van een geschikte lokatie. 

wervtng 
De stand van zaken is op dit moment 
alsvolgt1 de v.c.B.W. telt ruim veer
tig leden die tesamen zo'n 15.000 gul
den hebben toegezegd. Dit wil zeggen 
een gemiddelde inleg van 350 gulden. 
velen zullen bij het zien van een 
draaiende windturbine gesterkt worden 
in hun opvattingen dat een kerncentra
le op Moerdijk niet nodig is en dat 
de Brede Maatschappelijke Diskussie 
wel degelijk een alternatief heeft op
geleverd. Windenergie, als kleinscha
lige vorm van energieopwekking is dan 
tevens een symbool voor een mens- en 
milieuvriendelijke maatschappij. 
Nadere informatie over de V.C.B.W.
Noord-Brabant is te krijgen op onder
staand adres. 

V.C.B.W.-Noord-Brabant 
p/a Stationstraat 15 

Tilburg 
tel. 013-351535 

ODE (Organisatie voor Duurzame Ener
gie) behartigt de belangen van alle 
windmolencoöperaties. Bij dit Lande
lijk Steunpunt kan men terecht voor 
alle mogelijke informatie met betrek
king tot lokaties, steunregelingen 
en opzet van exploitaties . 
Landelijk Steunpunt, Postbus 750, 
3500 AT Utrecht (030-322995) e 



EEN MMNDAGS-MOLEN IN DE STUWWALLUWTE 

Duurzame energie in Arnhem 
na de storm 
Wie in de trein tussen Arnhem en Nij
megen naar buiten kijkt, ziet langs de 
Rijn een eigenaardige paal staan. 
Met enige fantasie is daarin de wind
molen te herkennen die daar sinds 1982 
stond. 
De molen, een Polenco 60 met een ro
tordiameter van 16 meter en een hoogte 
van 23 meter, dreef twee generatoren 
aan. Bij weinig wind trad een genera
tor van 17kWin werking. Ging het 
harder waaien, dan schakelde de molen 
automatisch over op een generator van 
60 kW. De opgew.ekte elektriciteit ging 
naar een aangrenzend gemaal dat de 
polderwaterstand van Arnhem-Zuid re
gelt. Wanneer het gemaal niet zoveel 
stroom nodig had, werd de rest aan het 
openbare net geleverd. 
Volgens de heer J. Morsink van de 
dienst Gemalen van de gemeente Arnhem 
had de molen in het begin te kampen 
met kinderziekten, die door de produ
cent werden verholpen. "De eerste an
derhalf jaar zijn er wat problemen ge
weest. Ja, je zou ook kunnen zeggen: 
het is een maandagsmolen geweest, een 
molen die op maandAg gebouwd is. De 
problemen, die inmiddels zijn opgelost, 
betroffen in hoofdzaak de besturings
unit". 
Maar ook in 1986 nog bleek de molen 
een zorgenkindje. Bet Onderzoekburo 
Energie Anders stelde vast dat de 
'maandag:smolen' vorig jaar in totaal 
een maand buiten bedrijf was. Onder 
andere ging het om schilderwerk en het 
aanbrengen van nieuwe remkleppen in 
verband met geluidsoverlast. Maar op 
het lijstje van storingen komt de term 
'overtoeren' het meeste voor. ZO was 
er in mei en juni 1986 een storing in 
de computer van de beveiliging tegen 
overtoeren en in december was de molen 
"regelmatig uit bedrijf door harde 
wind". 
Tijdens de storm van 27 maart j.l. was 
het toerental weer te hoog. De genera
tor maakte 3900 omwentelingen per mi
nuut, terwijl dat er maar 1500 mochten 
zijn. De heer Morsink: "Als de wind
snelheid hoger is dan twintig meter 
per seconde, moet de generator afslaan. 
En dat deed hij ook, precies zoals het 
hoort . Maar vervolgens is het apparaat 
weer uit zichzelf gaan draaien. En dat 
Jllllg niet". 
Technici slaagden er niet in om de mo
len tot stilstand te brengen. Voor de 
omgeving werd de .situatie gevaarlijk 
en uit voorzorg werden vier woningen 
ontruimd, een weg afgesloten en de 
scheepvaart en het treinverkeer stil
gelegd. Dat waren geen overbodige maat-

"Waait het eens een keer behoorlijk, gaat het 
meteen mis". Een opmerking die te horen was nadat 
de enige gemeentelijke windturbine van Arnhem 
tijdens een storm op hol was geslagen en total-loss 
geraakt. Het gemeentebestuur liet weten zo snel 
mogelijk een nieuwe molen te willen zien draaien. 
Deze zal slechts, net als de oude, een "voorbeeld
functie" hebben. Concrete onderdelen van duurzame 
energie in Arnhem zijn warmtekrachtkoppeling en 
energiebesparing. 

regelen, want in de vroege ochtend van 
28 maart braken twee remkleppen af, 
waarvan er ~~n honderd meter verderop 
neerkwam, De ander kwam dichterbij te
recht. Hierna raakte de molen uit ba
lans en kwam scheef te staan, ook 
doordat een wiek gedeeltelijk afbrak . 
Uiteindelijk stond de turbine stil, 
Later op de dag waaide een deel van 
een wiek eraf en belandde i n een wei
land. Zodra het mogelijk was, werd 

Th ijs Belgers 

De 'maandagsmolen ' 
aan de Drielse 
di j k in Arnhem 

Foto's 
Tjeu van den Berg 
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De molen, gezien vanaf de spoorlijn Arnhem-Nijmegen 

begonnen met de sloop van de molen. 
Als het aan de eigenaar, de gemeente 
Arnhem, ligt, wordt er zo snel mogelijk 
een nieuwe molen geplaatst. Volgens de 
heer Morsink wordt gedacht aan een tur
bine van 50 kW met bladhoekverstelling. 
Hiermee kunnen veranderingen in de 
windsnelheid beter worden opgevangen. 

Veluwse stuwwallen 
Op verzoek van de Arnhemse PSP is er 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor een windmolenpark bij een indus
trieterrein. Dat onderzoek is nu afqe~ 
rond. Drs. P. Houtsma, coördinator van 
het gemeentelijk energiebeleid, is 
nogal pessimistisch: in Arnhem waait 
het te weinig. In de luwte van de Ve
luwse stuwwallen en meer dan honderd 
kilometer van de zee vandaan, is Arn
hem niet de ideale plaats voor een 
grootschalig ên rendabel gebruik van 
windenergie. Deze sombere conclusie 
uit het onderzoek zal worden opgenomen 

in het Energiebeleidsplan dat nog dit 
jaar zal verschijnen. De politiek be
slist dan over de haalbaarheid. 
Houtsma verwijst ook naar de slechte 
ervaringen met de dolgedraaide molen 
met betrekking tot de rentabiliteit. 
Zelfs een nieuwe molen aldaar zal 
volgens hem hooguit een "voorbeeld
functie" hebben. De heer Morsink denkt 
anders over die ervaringen. Bij de 
planning destijds van het vermogen van 
de molen werd uitgegaan van een bepaald 
wateraanbod bij het gemaal. In de vijf 
jaar dat de molen draaide, daalde dit 
aanbod. Wanneer er tussen het windaan
bod (molen) en het wateraanbod (gemaal) 

een goede afstemming komt, zal de ren
tabiliteit vanzelf toenemen. Het is 
zaak om stroom ter beschikking te heb
ben op de momenten dat dat nodig is. 
is. 
Al verkeert de nieuwe energienota gro
tendeels nog in het onderzoekstadium 
en al is de politiek van goede wil, 
het ziet er niet naar uit dat Arnhem 
op grootschalige wijze energie uit 
wind zal halen. Meer kans maken de 
plannen die betrekking hebben op warm
tekrachtkoppeling en besparing. 

oliecrisis 
De grote impuls achter de besparings
programma's is de oliecrisis, nu zo'n 
vijftien jaar geleden. Er verscheen 
toen een energienota, de eerste, met 
daarin een inventarisatie van de open
bare gebouwen en wat daar aan bespa
ringen mogelijk was . Voor twee gebou
wen werden de opbrengsten van de te 
nemen maatregelen geraamd. De uitslag 
hiervan was z6 gunstig dat de gemeente
raad besloot om de energiehuishoudens 
van alle gemeentelijke gebouwen onder 
de loep te nemen. Projecten die zich 
binnen redelijke termijn zouden terug
verdienen werden meteen voor de finan
ciering aan de raad voorgelegd. Maat
regelen die al snel geld opleverden 
betroffen vooral isolatie, zoals 
spouwmuurisolatie en kierdichtingen, 
en verder ook optimaliseringsapparatuur 
voor de verwarmingsinstallaties. 
Bet uitgangspunt 'Het moet meteen ren
dabel zijn ' is inmiddels verlaten. De 
heer Houtsma : "Het ontwikkelt zich nu 
tot wat nieuwere technieken die als 
voorbeeldprojecten kunnen dienen. Ener
giebesparing heeft een belangrijke 
prioriteit in het bestuursakkoord en 
men wil toch een aantal voorbeeldpro
jecten die misschien wat minder renda
bel zijn, maar toch als voorbeeld kun
nen dienen voor andere gebouwen, wil
len ze toch opstarten". 
Eind vorig jaar besloot de gemeente om 
per jaar 400.000 gulden uit te trekken 
voor onderzoek naar decentrale elektri
citeitsopwekking (DEO). Het geld gaat 
naar het Gewab, het Arnhemse energie
bedrijf . Op de begroting van het Gewab 
is zowel in de sector gas als in de 
sector elektriciteit structureel 
200.000 gulden opgenomen voor onder
zoek naar de mogelijkheden voor DEO, 

Sportcentrum Valkenhuizen 



maar ook ter dekk.ing van investeringen 
in experimenten, zoals warmtekracht
koppeling. 
Een project waar warmtekrachtkoppeling 
(WKK) is toegepast, is het gloednieuwe 
sportcouplex Valkenhuizen. Er is daar 
een WKK-installatie aangebracht waar
mee het water van het zwembad wordt 
verwarmd. Bet Gewab bekijkt verder de 
mogelijkheden voor WKK bij de energie
verslindende oerwoudhal van Burgers' 
dierenpark, en ook bij het centrale 
ketelhuis van de gemeente. "Noem het 
ketelhuis maar een klein stadsverwar
mingsnet.je", aldus de heer .Houtsma, 
"waar enkele openbare gebouwen en 
dienste.n op zijn aangesloten. Of ei
genlijk is het een grote e.v.-ketel. 
Het is de bedoeling om te kijken of 
het niet omgezet kan worden in een 
waxmtekrachteenheid". 

Rijkerswoerd 
Een grotere WKK-instaHatie kan er ko
men bij de nog te bouwen wijk Rijkers
woerd in Arnllem•Zuid. De warmte wordt 
dan betrokken van een nieuw industrie
terrein, waarvan. de bouw net begonnen 
is. De heer Houtsma: "Wij zijn bezig 
met de aannemer van een aantal be
drijfshallen om te kijken of je op dat 
industrieterrein een warmtekracht
eenheid kunt neerzetten. In eerste in
stantie wordt gekeken naar de afname 
van de bedrijfshallen, maar mogelijk 
kan een grotere eenheid worden gerea
liseerd". Volgens Boutsma speelt hier
bij mee dat het Rijksbeleid zich erop 
richt om een derde van de elektrici
teit decentraal op te wekken, 
De wijk Rijkerswoerd zal straks zo'n 
vijfdui.zend woningen tellen. Er wordt 
onderzocht of een deel ervan kan wor
den aangesloten op de WKK-installatie 
van de bedrij fshallen. Van het meren
deel van de woningen zijn de voorbe
reidinqen al z6 ver gevorderd dat zij 
nog zullen worden voouien door het 
traditionele distributienet. ongeveer 
duizend tot tweeduizend woningen, de 
zogeheten derde fase, zouden dan in 
aanmerking kunnen komen voor de col
lectieve verwarming. 
In februari. van dit jaar verschenen in 
de Arnhemse pers berichten ovet: aard
warmteplannen van de Beidemij. Deze 
maatschappij zou een aardwarmte-instal
latie willen kQPpelen aan het WI<K
project van de Rijkerswoerd. De heer 
Snijders van de Beidemij: "Wij hebben 
contact gehad met de gemeente Arnhem 
over de mogelijkheid om in de nieuwe 
wijk aardwarmte te gebruiken, want 
aardwaxmte is vooral toepasbaar als 
het grote wijken betreft. Bet vermogen 
van aardwarmte is vrij groot, je hebt 
veel a fnemers nodig". 
Het principe van aardwarmte is simpel. 
Van nature warm water wordt naar boven 
gepanpt en gebruikt voor de verwarming 
van kantoren, kassen en woningen. Bet 
is dus belangrijk dat er voldoende bo
demwater aanwezig is. Bij de Rijkers
woerd bleek na onderzoek geen geschik-

te watervoerende laag te zijn. Volgens 
de heer Snijders gaan de plannen dan 
ook niet door: "Wij vinden het jammer 
dat het qua bodemopbouw geen mogelijk
heden biedt". De Beidemij blij ft wel 
actief met aardwarmte, maar dan vooral 
in glastuinbouwgebieden. 

stadsverwarming 
Of warmtekrachtkoppeling toegepast 
qaat worden in de Rijkerswoerd is af
hankelijk van de bedrijven, maar ook 
de houding van de woningbouwers speelt 
een rol. "Ik moet erbij zeggen dat de 
projectontwikkelaars, de woningbouw
verenigingen nou niet staan te dringen 
om deze manier van verwarming. Men 
heeft toch eigenlijk het liefst i~di
viduele verwarming, ook in de zin van 
het kwijtraken van de huizen. Als in
dividu is men over het algemeen meer 
in voor eigen verwarming", aldus de 
heer Houtsma. Hij wijst echter ook op 
een enquête welke gehouden is onder de 
gebruikers van stadsverwarming in Dui
ven en Westervoort, acht kilometer ten 

De plaats voor industrieterrein en woonwijk Rijkerswoerd 

oosten van Arnhem. Bij aanv~g van het 
project stonden kopers en verkopers 
van de huizen nogal. huiverig tegenover 
de collectieve ve.rwarming, Uit de en
quête blijkt dat de gebruikers nu zeer 
tevreden z.ijn. Volgens Houtema is het 
dan ook wellicht een gewennings
proces. 
Ook Arnhem is trouwens betrokken ge
weest bij dit stadsverwcumingsproject. 
Hiervoor zou gebruik worden gemaakt 
van de restwarmte van de vuilverbran
dingsoVen in Duiven. De nieuwbouwwijken 
van Duiven en Westervoort worden suc
cessievelijk aangeslote.n op de stads
verwarming. Na bestudering van de 
plannen bleken echter de kosten van de 
aanleg van de leiding tussen Arnhem en 
Duiven zeer hoog uit te vallen en moest 
Arnhem als afnemer de boot missen . "We 
hadden ook een subsidietoezegging van 
het Rijk gekregen voor als het ook 
voor Arnhem gereali.seerd zou worden. 
Maar hoe je het ook wendt of keert, 
zelfs d!n was er nooit sprake geweest 
van een rendabele exploitatie", aldus 
Houtsma. • 7 



Energiebesparing blijft lonend 

De actie "Schoonstroom" gaat zich in het najaar na
drukkelijk richten op kleinere gemeenten die geen 
eigen energiebedrijf kennen. Ook daar zijn nog vol
doende mogelijkheden voor energiebesparing. Met de 
publicatie van de nota "Energiebesparing bij ge
meentes: 5% is een begin" wil Vereniging Milieu
defensie de aanzet geven tot een hernieuwde belang
stelling voor besparing om op den duur kernenergie 
volledig overbodig te maken . 

Wim Kersten 
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Het aan~al gemeentes dat serieus een 
besparingsplan van de g~nd heeft ge
tild, is gering. Onlangs concludeerde 
de Ingenieursvereniging NIRIA dat Ne
derland nog steeds met de deuren wa
genwijd open stookt. Ofschoon veel ge
meentes eind jaren zeventig met "ener
gienota's" zijn gekomen, blijkt de 
uitvoering vaak achterwege gebleven. 
Goede voornemens, maar zonder geld, 
kennis en personeel. 
De grotere gemeentes met een eigen 
energiebedrijf zijn vaak tot meer in 
staat dan de kleinere. De ' energie
coordinator' wordt dan ook het meest 
aangetroffen in de grote en middel
grote steden. In kleinere gemeentes 
kan een energiecoordinator als part
timer beginnen. In Heerhugowaard 
(35 . 000 inwoners) startte de coordi
nator met een deeltijdbaan. In vier 
jaar tijd verdiende hij zich ruim
schoots terug door het gemeentelijk 
gasverbruik te halveren. De man werkt 
nu full time. 
Voor de kleintjes onder de gemeentes 
is er een alternatief dat zeer aan
trekkelijk kan zijn: de energiedienst. 

nocure no pay 
Johan Bakker (Vereniging Milieudefen
sie): "Een energiedienst kost de ge
meente geen geld. De energiedienst 
- vaak een raadgevend ingenieursburo -
werkt een energiebesparingsplan uit 
en betaal~ zelf de investeringen. Dat 
doen ze alleen wanneer hun plan ook 
goed doordacht en rendabel is uitge-

werkt . Wanneer het besparingsproject 
draait, worden de ge.meentelijke be
sparingen op gas en elektra beschouwd 
als opbrengsten. Die worden verdeeld 
tussen energiedienst en gemeente. Op 
basis van het 'no cure no pay' 'begin
sel wordt een plan opgezet en gerea
liseerd. In Medemblik heeft de gemeen
te haar eigen verbruik op deze wijze 
met 40% gereduceerd" . 
De gemeente moet wel goed in de gaten 
houden dat de gemaakte afspraken ook 
worden nagekomen. Dat geldt zeker 
voor de langere termijn. Met de gere
aliseerde besparingen kan een fonds 
worden gevuld, vanwaaruit nieuwe pro
jecten gefinancierd kunnen worden. 
Johan Bakker: "De energiedienst zou 
ook ambtenaren moeten opleiden en mo
tiveren. Die moeten in een later sta
dium de zaak overnemen. Zo ontstaat 
er ook bij kleinere gemeentes voldoen
de kennis en know how om nieuwe ont
wikkelingen te volgen en eventueel 
over te nemen". 

motivatie van wethouders 
De dalende energieprijzen veroorzaken 
bij veel beleidsmakers een versl ap
ping van hun aandacht voor het ener
gievraagstuk. Zo concludeert een en
quete van de NEOM. Tevens wordt ge
consta·teerd dat de bet.rokkenheid en 
de motivatie van de beleidsmaker - in 
veel gevallen de 'energie-wethouder
van wezenlijke betekenis is. "Naar
mate de wethouder binnen een gemeente 
meer gemotiveerd is om effectief e
nergie te besparen, blijkt dat er ook 
meer activiteiten worden ontwikkeld. 
De betrokkenheid van de wethouder 
heeft in veel gevallen ook invloed op 
de snelheid waarmee beslissingen kun
nen worden geno!Den. In gemeentes 
waar een relatief gemakkelijke over
legstructuur is , worden betere resul
taten geboekt". Daar zit het voor
deel van de kleine gemeente. 
Johan Bakker: "Wethouders vormen vaak 
de spil waar het om draait. Er zijn 
uitstekende voorbeeldenin ons land. 
Wethouders zouden wat vaker rond moe
ten kijken en op be.zoek g~ bij col
lega's. Maar je kun.t ook de Noord
Hollandse situatie als voorbeeld ne
men. Bet Provinciaal Energie Buro 
fungeert als •a.anjager' van alle ge
meentes. wanneer elke provincie zo'n 
buro zou oprichten, kan er vanuit de 
provincie veel meer stimulans komen 
naar de gemeentes toe . En wethouders 
kunnen hun ambtenaren weer motiveren 
en aan het werk zetten. Medemblik en 
Heerhugowaard liggen niet toevallig 
in Noord-Bolland • • • " • 



KEUZE TUSSEN KERNENERGIE EN KOLEN 

De EBES, dat is de elektriciteitsmaat
schappij in het Scheldeland, wil in 
Doel een vijfde kerncentrale gaan bou
wen. Daarvoor heeft ze al afspraken 
gemaakt met de Franse toeleveringa
maatschappij Framatome. Volgens de 
overeenkomst zal Framatome het hart 
van de kerncentrale leveren. In ruil 
hiervoor mogen Belgische bedrijven re
kenen op orders voor onderdelen voor 
de geplande kerncentrale bij Chooz aan 
de Frans-Belgische grens. 
EBES gaf inmiddels al enkele tientallen 
miljoenen franken uit aan onderzoek en 
grondwerk. Bovendien gaf de regering 
in 1986 het groene licht voor de bouw 
van de centrale bij Doel, wat de achtste 
kerncentrale van Belgiê zal worden. 

overcapaciteit 
Mdér kexnenergie, is de lijfspreuk van 
de EBES. Als argument voert ze aan dat 
de afgelopen winter bijna een tekort 
was ontstaan aan elektriciteit in Vlaan
deren. "Er bestaat helemaal geen over
capaciteit. Niet hier, en ook niet in 
Frankrijk", verklaart een zegsman van 
de EBES. 
Minister Maystadt van Economische Zaken 
is de mening toegedaan dat de mogelijk
heid moet bestaan om tekorten in te 
dekken door stroom in te voeren uit 
Frankrijk. Deze mening staat haaks op 
die van de EBES, die er nogmaals op 
wijst dat de Franse elektriciteitspro
duktie net toereikend is om de eigen 
behoefte aan stroom te dekken. Dit 
wordt overigens weersproken door de 
Statistische Bureaus, die stellen dat 
Frankrijk één van de grootste netto 
exporteurs van elektriciteit is. 
Een ander argument van de EBES-woord
voerder is de verstoring van de han
delsbalans, die op dit moment inderdaad 
in evenwicht is. He t alternatief van 
als brandstof, vindt in zijn ogen geen 
genade en wordt als belachelijk van de 
hand gewezen. Als dit zou doorgaan, 
zou volgens hem de Belgische elektri
citeit veel te duur worden, waardoor 

Heeft België er 
schoon genoeg van? 
In België is de eensgezindheid over het te voeren 
kernenergiebeleid ver te zoeken. Argeloze buiten
staanders, zoals wij hier in Nederland, kunnen de 
indruk hebben dat kernenergie voor onze zuiderburen 
alleenzaligmakend is, maar dat is slechts schijn. 
De Belgische industrie wil eigenlijk een heel ande
re kant op . 

de concurrentiepositie van het be
drijfsleven zou verslechteren. 

telecommunicatie 
Ondanks de dreigende taal van de EBES 
lijkt het tij in Belgiê toch wel ge
keerd. Vooral het standpunt van de 
toeleveriQgsindustrie is hiervoor in
teressant. 
De firma ACEC, leverancier van talloze 
onderdelen van kerncentrales, staat 
voor een belangrijke keuze: doorgaan 
met kerncentrales of zich meer begeven 
op de markt van de telecommunicatie. 
De grootste aandeelhouder van de ACEC, 
de Generale Bankmaatschappij, geeft 
aan het laatste de voorkeur. De bank 
meent dat haar belangen eerder in de 
sfeer van informatica en hard-ware 
liggen. 
De firma Cockerill Sambres, een staal-

Piet Horsten 

9 



\ 

! 

tl 
\( -t ,; 



Van mevrouw M. Adriaens uit Eindhoven ontvingen we 
enkele tekeningen die gemaakt zijn in de omgeving 
van Doel. Samen met Frederick Franck, de Nederlands
Amerikaanse schrijver van 'De Zen van het Zien', 
reed ze begin april j.l. bij Doel rond en beiden 
raakten erg onder de indruk van de uitstraling van 
de kerncentrales en hun koeltorens. 
Mevrouw Adriaens schreef bij de afgedrukte tekening 
de volgende tekst: 
"Niet wetend dat er een staking aan de gang was 
kozen Frederick Franck en ik voor een dag tekenen in 
de omgeving van Doel. En rondrijdend in deze streek 
trof het ons, hoe voortdurend als een onheilspellend 
teken de koeltorens van de kerncentrale te zien zijn, 
zelfs van verre afstand. We zagen ze vanuit Hulst, 
Perkpolder, Melsele, Zandvliet en uitziende over het 
Verdronken Land van Saaftinge ••• 
En dan vlakbij ••• een grote stad ! 
Een kerkreclame kreeg er de volgende vorm door: 

De Hemel is van de Heer ••• behalve natuurlijk de 
stratosfeer. 

De mensen schenkt Hij de aarde ••• die ze ontheiligen 
als een ding zonder waarde. " 

....... 
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gigant uit het Luikse die ook reactor
vaten produceert, voelt meer voor een 
nieuwe, kolengestookte centrale. Dit 
bedrijf ontwikkelde een nieuw systeem 
voor wervelbedverbranding, waarvoor 
een grote markt zou bestaan. Niet al
leen in Belgiê, maar ook in de omlig
gende landen. Toevallig zit Cockerill 
Sambres ook in de aandelenportefeuille 
van de Generale Bankmaatschappij. Het 
plaatje is dan bijna rond. 
Als de Belgische industrie voor een an
dere weg kiest, wordt het voor de EBES 
moeilijk om Doel-5 te realiseren. Er 
dreigt dan wel een forse schadevergoe
ding van Framatome wegens contract
breuk. De EBES weert zich nu als de 
dUivel in een wijwatervat om een snel
le beslissing omtrent Doel-5 te force
ren. Bewust zwaait ze met het reeds 
gesloten contract om haar zin te krij
gen, uitstel vindt ze onaanvaardbaar. 
De overheid lijkt voor dit argument 
uiteindelijk te gaan zwichten "omdat 
het akkoord met Frankrijk dat nu een
maal bepaalt". 
Belgiê gaat zich misschien opmaken 
voor een heuse discussie over kern
energie. Beter laat dan nooit ! 
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Duurzame 
energieprojecten 
in het zuiden 
Op drie plaatsen wordt hard gewerkt aan toepassing 
van duurzame energiebronnen. Aan de Maas staat de 
grootste waterkrachtcentrale in de steigers, in 
Asten (bij de Peel) wacht men vol spanning op de 
resultaten van een aardwarmteonderzoek, en in Hoe
ven wordt de zon dubbel gebruikt bij een groot 
zwembad. 

WimKersten 

GROOTSTE WATERKRACHT- CENTRALE 
IN AANBOUW 
In het Limburgse Linne (ten zuiden 
van Roermond) wordt druk gewerkt aan 
Neerlands grootste waterkrachtcentra
le. Voor ruim 70 miljoen gulden wordt 
een Oostenrijkse turbine met toebeho
ren geinstalleerd. De centrale krijgt 
een vermogen van 11 Megawatt. 
De plannen voor deze Maas-centrale 
zijn uitgewerkt door de Stuurgroep 
Waterkracht Maas, die ruim vijf jaar 
bezig is geweest met rekenen en over
wegen . Een verkennende studie. (uit 
1984) meldde vol trots een zeer aan
trekkelijke prijs van elektriciteit 
uit waterkracht: 7 tot 9 cent per ki
lowattuur. Drie jaar later is dat op
timisme enigszins getempeJ:d omdat de 
concurrerende elektriciteitsprijs van 
kolencentrales is gedaald tot onge
veer 5 cent per kilowattuur. 
Woordvoerder Timmermans van NV BLEM 
(Provinciale Limburgse Elektriciteits 
Maatschappij) geeft toe dat "andere 
projecten in de Maas met de huidige 
elektriciteitsprijzen moei lijker te 
realiseren zullen zijn". DePLEMen 
de NEOM (Nederlandse Energie Ontwikke
linga Maatschappij) hebben n6g vier 
waterkrachtcentrales in de Maas voor 
ogen. "Maar die zullen gezien de hui
dige energieprijzen in de tijd worden 
opgeschoven", aldus Timmermans. 
De grote hydro-centrale in Linne is 
niet het enige waterkrachtproject in 
Limburg. Er wordt ook gewerkt aan de 
ombouw van klassieke watermolens tot 
moderne waterkrachtcentrales. Timmer
mans:"Dat zijn kleinschalige project
en bij particuliere molenaars . Wij 
verzorgen de engineering, de ombouw 
en de aansluiting op het net. De ovel:" 
tollige stroom wordt aan de PLEM ver
kocht." De kleine molenaars uit Eys-

BOUW WATERKRACHTCENTRALE UNNE 
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den, Maastri cht e n Meerssen mogen re
kenen op een vergoeding van 12 cent 
per kilowattuur. 
Medio 1989 zal de 'grote' centrale 1J 
in Linne in gebruik worden genomen. 



WARMTE BL!JFT NOG EVEN IN DE MRDE 
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In augustus 1986 begon de Dienst Grond
waterverkenning van TNO met de uitvoe
ring van een geothermische proefboring 
in het Noord-Brabantse Asten. Het on
derzoek moet een antwoord geven op de 
vraag of de winning van "aardwarmte" 
mogelijk is en of een praktijkproject 
te realiseren is. Volgens de opzet 
van het project moet te zijnertijd een 

oppervlakte van zeven hectare tuinbouw
kassen verwarmd worden met aardwarmte. 
De boor-werkzaamheden zijn in maart 
van dit jaar voltooid. De einddiepte 
van de boring bedraagt 16 70 meter. Het 
meetprogramma zal in juni worden afge
rond. De verwerking van alle. gegevens 
zal nog enige maanden in beslag nemen. 
De voorlopige resultaten van het on
derzoek wijzen erop dat het "geother
misch potentiêel van deze formaties 
onvoldoende zal bltjken te zijn voor 
een - in principe renderend - praktijk
proe~project", aldus de nieuWsbrief 
van PEO (Projectbeheerbureau Enerqie 
Onderzoek) • 
Is het project mislukt? Een van de be
trokken tuinders merkt op dat er een 
jaar vertraging is ontstaan, maar dat 
werkt niet neqatief uit op de hoge ver
wachtingen die gesteld zijn. 
Ir. Heederik van TNO Dienst Grondwa
terverkenning durft noq geen zinniqe 
uitspraak te doen: "Er is hoop om daar 
een concreet project te realiseren. 
Het is wel allemaal zo onzeker, en ik 
wil qeen verwachtingen wekken. Maar 
ik wil ook niet het beeld oproepen 
dat het niet moqelijk is". 
Het wordt een kwestie van afwachten. 
De reaultaten van dit onderzoek zul
len in de loop van dit jaar beschik
baar komen. Bet ministerie van Eco
nomische Zaken en de Europese Gemeen
schap hebben samen f · 2,3 miljoen in 
het Astense aardwarmteproject gesto
ken. 



DUBBEL ZONNEN IN BOSBAD HOEVEN 

Bosbad Boeven (bij Oudenbosch, Noord
Brabant) telt drie zwembaden: twee 
buitenbaden en een binnenbad. In 1986 
werd de bodem van het ondiepe buiten
bad voorzien van een donkere verflaag 
om zonnewarmte te absorberen. Dat leid
de tot goede resultaten. 
Medio mei van dit jaar werd de 'actie
ve' zonneenergieinstallatie in gebruik 
genomen. Bovenop het binnenbad ligt 
een woud van zonnecollectoren, tesamen 
600 vierkante meter. 
Een krachtige pomp stuwt het water van 
het buitenbad door kanaaltjes in de 
collectoren (ruim 160 kilometer bij el
kaar), de zonnewarmte wordt door het 
water opganaDen en komt vanzelf weer 
in het bui tenbad terecht. Op die manier 
wordt het zwembadwater op een aangename 
temperatuur gehouden, zodat 'bijverwar
men' met gas nauwelijks nodig is gedu
rende het zwemseizoen. 

Bet binnenbad is het hele jaar in ge ... 
bruiJt. Biervoor is een ander systeem 
ontworpen, omdat het bitmenbadwater 
warmer moet sijn (30 graden) en omdat 
ook het dOuchewater verwarmd moet word
en. Jaarlijks verbruikt Bosbad Boeven 
SS .000 kUbieke meter gas voor de ver
warming van het water. Met de nieuwe 
installatie ên met een ondergrond& op
slagvat van so.ooo liter wordt naar 
verwachting per jaar ongeveer f 2S. 000 
bespaard. De totale jaarkpsten van de 
zonneenergiesystemen bedragen ongeveer 
f 22.000. Dat betekent dat het Bosbad 
per jaar drie mille overhoudt. Pure 
winst uit zonne..-energie. 

Bet PEO (Projectbureau Energie Onder
zoek) zal het Bosbad-project gedurende 
twee jaar volgen met een uitgebreid 
meet- ~ testprograDIDa. 
Bosbad Boeven , dat ui teraard te be
zichtigen is, heeft het totale collec
toroppervlak bij zwembaden in Neder
land gebracht op een totaal van 30.000 
vierkante meter. 

• 15 



Wordt plan Lievense in de 
grond geboord? 
De elektriciteitsvoorziening worstelt al vanaf het 
begin met een groot probleem: de pieken in het ver
bruik. Stroom is niet te bewaren in een opslagvat. 
Als de vraag toeneemt (wasdag) , moet er m~~r opge
wekt worden, en al de vraag daalt moeten centrales 
worden stilgelegd. De grilligheid van vraag en aan
bod kan worden gestroomlijnd door een opslagsysteem. 
Zeven jaar n! de lancering van het "plan Lievense" 
lijkt een pompaccumulatiecentrale in aantocht. 
Het plan werd geboren in Breda, bekeken in Den Haag 
en bestudeerd in Sittard. Over definitieve opzet en 
lokatie beslist het kabinet dit najaar. 

Wim Kersten 
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Van het oorspronkelijke "plan Lieven
se" is niet veel meer over. De Bredase 
ingenieur lanceerde in 1980 zijn plan 
voor een energieopslagsysteem in het 
Markermeer . Een bassin van 400 vier
kante kilometer wordt omgeven door een 
60 meter ho~ ringdijk. Op die dijk 
staan 400 grote windmolens die elek
triciteit opwekken waarmee 'omkeerba
re' pompturbipes het bassin vullen 
met water . Eenmaal gevuld, kan het 
water weer snel uitstromen via de pomp
turbines die dan werken als generato
ren en stroom produceren voor het 
landelijke net. Dat laatste gebeurt 
'op verzoek' , wanneer er snel extra 
stroom nodig is. Bet waterkrachtver
mogen van dit systeem bedraagt 1500 
Megawatt. 
Na een eerste discussie- en studie
ronde wordt het bassin (in 1982) ver
kleind tot SS vierkante kilometer. 
Als lokaties worden Maasvlakte, kop 
van Noord-Bolland en Noord-Oost Pol
der genoemd. De windmolens zijn ver
dwenen omdat de regeringspartijen CDA 
en VVD liever atoomstroom willen ge
bruiken om het spaarbekken te vullen . 
Op zich een logische stellingname, 
omdat kerncentrales ook 's nachts 
doordraaien en stroom-overschotten 
produceren die middels een spaarbekken 
opgeslagen zouden kunnen worden. 

alternatieven 
Oe regering besloot in 1982 tot het 
verrichten van haalbaarheidsstudies 
voor opslagsystemen in Nederland. 
Oe NEOM (Nederlandse Energie Ontwik
kelings Maatschappij) kreeg van het 
Ministerie van Economische Zaken de 
opdracht om het onderzoek te coördi
neren en te financieren . NEOM, Rijks
waterstaat, Hollandsche Beton Groep, 
Ballast Nedam Groep èn Raadgevend 
Adviesbureau Lievense vormden een 
PAC-projectgroep. 
Bij NEOM werd ook gestudeerd op een 
variant van de bovengrondse PAC: de 
OPAC, ondergrondse pompaccumulatie-

centrale. In 1980 verscheen een eerste 
rapport over de mogelijkheden in Ne
derland. Een combinatie van Tech
nische Hogeschool Delft, Ingenieurs
buro Baskoning en Volker Stevin kwa
men tot een gunstige conclusie. Bij 
het OPAC-systeem is sprake van twee 
bekkens: een bovengronds bassin en 
een ondergronds op 1400 meter diepte. 
Het water uit het onderbekken wordt 
's nachts (met goedkope nachtstroom) 
omhoog gepompt naar net bovenbekken. 
overdag kan uit het kunstmatige meer 
water naar beneden stromen, waarbij 
turbines elektriciteit opwekken. De 
pompturbines fungeren beurtelings als 
pomp en als turbine (overdag). Het 
vermogen van zo'n OPAC bedraagt 1400 
Megawatt. Een proefboring in augustus 
1986 bij Geverik (vliegveld Beek) 
heeft uitgewezen dat dit systeem in 
Zuid Limburg kan worden uitgevoerd. 

Shell heeft een variant op de OPAC 
ontwikkeld. overtollige en goedkope 
elektriciteit wordt gebruikt om bin
nen in een zoutkoepel pekelwater te 
verpompen van een laag gelegen reser
voir (in de zoutkoepel) naar een 600 
meter hoger gelegen reservoir. Oe 
pompturbine werkt overdag als turbine 
Deze SPAC (Shell pompaccumulatiecen
trale) kan in kleine eenheden van 100 
Megawatt worden uitgevoerd. Eán zout
koepel zou twintig van dergelijke 

foto: Raskoning Nijmegen 
proef.bo!ing bij Geverik, Beek (L) 



OPAC-centrale bij Dinorwig, Noord-Wales. 
foto: Baskoning Nijmegen 

systemen kunnen bevatten. Shell heeft 
plannen om in het Tw~ntse weersela 
een proefboring uit te voeren. Bij 
het Ministerie van EZ is een verzoek 
om subsidie ingediend voor de boring . 
De rest wordt door de oliemaatschap
pij zelf gefinancierd . 
Een vierde mogelijkheid voor stroom
opslag komt uit West Duitsland. In 
Runtderf (Nieder-Sachsen) heeft men 
al bijna tien jaar ervaring met een 
zogeheten DAG, Drukluchtaccumulatie
gasturbinecentrale. Een ondergrondse 
holte in een zoutkoepel wordt gevuld 
met lucht. 's Nachts persen enorme 
compressoren de lucht samen, en over
dag wordt de gecomprimeerde lucht ge
bruikt in een gasgestookte turbine 
die elektriciteit opwekt. Bij normale 
gasturbines moet de verbrandingslucht 
altijd worden samengeperst . Dat is nu 
al gebeurd in de zoutkoepel. Dit sys
teem zou ook in Weerselo toegepast 
kunnen worden. 

energie-ekonomie 
De vier genoemde mogelijkheden voor 
stroomopslag (PAC, OPAC, SPAC en DAG) 
worden op een rij gezet , onderling 
vergeleken en beoordeeld aan de hand 
van éen aantal kriteria als veilig
heid, rendement, kosten, milieu-effec
ten en planologische inpasbaarheid. 
De hamvraag blijft bij elk systeem 
dezelfde: "Kan een opslagsysteem 
worden gebruikt bij de elektriciteits
voorziening, en zo ja, welke uitvoe
ringsvormen komen voor elk van de 
systemen in aanmerking?". 
Ingenieur T. Bakker (ex-DSM, gepensio
neerd en 'aangetrouwd bij NEOM') be
waakt de voortgang van onderzoek en 
studies. " De PAC-studie is fol'lleel 
afgesloten in december 1986. En de 
OPAC-studie zal in augustus gereed 
zijn. De SEP (Samenwerkende Elektri
citeits Produktiebedrijven ) maakt een 

beoordeling op economische aspecten. 
In het najaar zal de regering een 
standpunt formuleren en daarna wordt 
de zaak voorgelegd aan de Tweede Ka
mer. Die neemt uiteindelijk een be
slissing, en dat maakt het voor ons 
wat geco11pliceerder". 
Wanneer het licht officieel op groen 
komt te staan, volgt nog een serie 
afwegingen. Een Milieu Effect Rapport
age zal in elk geval onderdeel uitma
ken van verder beraad. Ook het Elek
triciteitsplan moet worden aangepast, 
omdat er sprake is van een enorme 
centrale van 1400 Megawatt die ineens 
de grootste centrale van het land zou 
worden. UiteindelLjk zal de SEP de 
laatste knoop moeten doorhakken. 
Een investering van tussen 3 en 5 mil
jard gulden vergt een zorgvuldige en 
afgewogen voorbereiding. 
Bakker: "Alle opslagsystemen hebben 
een verlies. Het zijn geen nieuwe 
energiebronnen, maar voorraadsystemen . 
Het rendement van een PAC of een OPAC 
bedraagt 75%, en dan moet je niet ver
geten dat de stroom eerder werd opge
wekt in elektriciteitscentrales met 
een rendement van hooguit 40%. Het 
netto-rendement van een opslagsysteem 
bedraagt uiteindelijk zo'n 30 procent. 
Je verdient er geen energie mee . De 
winst zit in het prijsverschil tussen 

bodemmonsters tot 1700 meter diepte 
foto: Baskoning Nijmegen 

nachtstroom en dagstroom. Goedkopere 
nachtstroom wordt overdag tegen een 
hoger tarief verkocht. 
Ook de investeringen moeten neutraal 
zijn ten opzichte van piek-centrales. 
Het mag allemaal niet duurder uitpak
ken. Maar zoals de kaarten er nu bij
liggen lijkt een opslagsysteem voor 
Nederland onder bepaalde voorwaarden 
economisch verantwoord" . 

anti-piek -politiek 
Uit de hoek van energie- en milieube
weging wordt voorgesteld om eerst te 
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POmpaccumulatiecentrale Trois Ponts 1 Coo (Belgie) 

kijken naar mogelijkheden om de pieken 
in het stroomverbruik af te zwakken . 
Op die manier zou een deel van het op
gest elde produktievermogen overbodig 
zijn. De overcapaciteit zou geredu
ceerd kunnen worden, en de elektrici
teit goedkoper. 
Bakker: "Er valt heel veel te zeggen 
voor een anti-piek-politiek. Er zijn 
mensen die dáár eerst alle mogelijk
heden benut willen zien. Dat scheelt 
brandstof, en spaart piek-centrales 
uit . Misschien is op die manier méér 
te behalen . Als je kijkt naar de 
hoogteverschillen in Nederland , dan 
is ons land bij uitstek ongeschikt 
voor een pompaccumulatiecentrale . Op 
veel plaatsen in de wereld staan sys
temen die veel simpeler en goedkoper 
zijn uitgevoerd. Vlakbij in de Arden
nen is een pompcentrale te zien in 
Coo". 
Wereldwijd s taat e r ruim 50.000 Mega
watt aan vermogen opgesteld. De groot-

ste pompcentrale heeft een vermogen 
van 2000 Megawatt. Het Nederlandse 
project zou, eenmaal uitgevoerd, tot 
de grotere pompcentrales behoren. 
Het opslagveJ:lllOgen van 1400 MW kan 
gedurende 8 uur voldoende stroom 
leveren voor Amsterdam, Rotterdam 
en 's-Gravenhage teaamen . 
volgens Bakker spelen er diverse mo
tieven een :rol , naast de economische 
en technische aspecten. Het nationale 
gevoel, de waarborg voor de eigen 
energievoorziening, de werkgelegenheid 
"Voor een bovengronds opslagsystee• 
moet 400 miljoen kubieke meter zand 
worden verplaatst. Een onvoorstelbaar 
groot karwei, dat aansluit op erva
ringen met de Deltawerken" . 
De bouw van een OPAC zal zeven tot 
acht jaar vergen. Een klus waarbij 
30.000 mensjaren werkgelegenheid is 
gemoeid. Dat betekent een interessant 
gegeven voor een streek als Zuid-Lim
burg. 

De opstelling van de Samenwerkende 
Elektriciteit& Produktiebedrijven is 
nog onduidelijk. Ofschoon de SEP be
trokken is bij de studies, stelt men 
zich in Arnhem enigszins vrijblijvend 
op. Men gaat uit van de veronderstel
ling dat er pas in de volgende eeuw 
behoefte zal zijn aan een dergelijk 
opslagsys teem. Die afwachtende houding 
heeft veel te maken met de huidige 
(relatief lage) brandstofprijzen en 
de onzekere ontwikkeling van energie
prijzen na het jaar 2000. 
In ieder geval zullen regering en 
parlement op het eind van dit jaar 
besluiten of de s tappen naar een op
slagsysteem worden voortgezet. Daar
na zal ook de SEP duidelijkheid gaan 
verschaffen. • 
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De Energiebreinbazen 
Als je sOllillige berichten in de Bra
bantse kranten zou moeten geloven, 
lijkt het moment aangebroken dat de 
hele elektriciteitsproduktiewereld 
zich stort op schone energie • De PNEM 
gaat met een drietal andere provinciale 
bedrijven windturbines exploiteren, 
onder andere bij Berqen op Zoom. Shell 
wil meer geld stoppen in "schone 
stroom" • De glastuinbouwers in Made 
gaan restwarmte van de Ameroentrale 
gebruiken. Texaco onderzocht samen met 
de EPZ, het samenwerkingsverband van 
PLEM en PNBM, de bouw van een kolen
vergassingsinstallatie. De capaciteit 
van de warmtekrachtcentrale bij Belmond 
wordt verdubbeld wegens gebleken 
succes . Kortom, het lijkt de goede 
kant op te gaan ! ? 

Ondanks deze opwekkende geluiden, on
getwijfeld ook veroorzaakt door het 
voorui. tschui. ven van de besU.ssing over 
nieuwe kerncentrales, blijken de brei
nen van de bazen in de energiewereld 
nog steeds IJII!ár aan hun portelDOnnee te 
denken dan aan het milieu en onze toe
komst. Het laatste mllllller van het bul
letin van de Vereniging van Exploitan
ten van Elektriciteitsbedrijven in Ne
derland (VEEN) en van de N. V. Samen
werk.endé Elektriciteitsproduktiebedrij
ven (SEP) kan dat aardig illustreren. 
Het begint met een hoofda.rti.kel waarin 
'Tsjernobyl' wordt "geêvalueerd". Uit 
een KEMA-rapport moet blijken dat 
'Tsje.rnobyl' voor de Nederlandse kern
centrales niets nieuws heeft opgeleverd 
(waar studeren die ministers dan zo 
lang op, vraag je je af), en dat ook 
een ernstig ongeval in een Nederlandse 
reactor geen risico's voor het drink
water oplevert (waarom verzetten de 
drinkwaterleidingbedrijven zich dan zo 
fel ?) • 
En dat we al door 'Harrisburg ' geléerd 
hebben om menselijk falen zoveel moge
.lljk uit te bannen (kennelijk heeft de 
IAEA-inspectie onlangs overbodig werk 
gedaan ?) • 
Maar goed, kernenergie moet dus nog 
steeds volgens hen, en ze waarschuwen 
vast dat de beslissing erover niet te 
lang moet duren. 
Een tweede artikel probeert het "mis
verstand" weg te nemen dat je door 
enerqiebesparing ook de bouw van nieu.,. 
we elektriciteitscentrales overbodig 
kunt maken. Ons spiege~en aan de V. S . , 
waar energiebesparing hele kernenergie
programma's onderuit heeft gehaald, is 

onjuist, want hier gebruiken we a~ veel 
minder elektriciteit, is de boodschap. 
En daarop valt nauwelijks meer te be
sparen. 
Het derde artikel gaat over de koude
piek in januari die niet - zoals je 
zou mogen verwachten - veel extra in
komsten voor de producenten heeft op
qeleverd, maar juist t.ot extra lasten 
- . zo'n 140 miljoen gulden - zal leiden, 
omdat de afrekening via de SEP pas in 
1988 zal plaat.svinden. Of de bedrijven 
maar wat extra's willen reserveren 
voortaan om dit soort afwijkingen van 
de prognoses te kunnen compenseren. 
Geen echt opwekkende kost derhalve 
van onze stroomfabrikanten. 

Laat ik besluiten met een beter bericht. 
Onlangs heeft het College van Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant haar 
standpunt bekend gemaakt over de hoge
snelheidstreinen die er aan zitten te 
komen. Zij beoordeelt die plannen zeer 
negatief: zowel in economisch, land
schappelijk als planologisch opzicht 
zijn er slechts nadelen en geen voorde
len te behalen voor deze provincie. 
Liever ziet men die miljarden gebruikt 
voor een verbetering van de bestaande 
infrastructuur voór trein, bus, auto 
en schip (het vliegtuig wordt gelukkig 
niet genoemd, ook al kunnen de belangen 
van Eindhoven Airport wel degelijk een 
rol hebben gespeeld in de besluit
vorming). 
Een voordeel van het niet-doortrekken 
van de TGV VaJ)ui t Brussel naar Amster
dam, onder andere omdat het onvoldoen
de rendabel is, is bovendien dat zo'n 
hogesnelheidstrein een gigantische 
elektrlciteitsvreter is. Tot nu toe 
i& dit aspect niet in de discussie 
betrokken geweest, maar het is een 
reden extra om ervan af te zien. 

Wilbert Willems 
Statenlid Links Brabant 
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TSJERNOBYL IN MUSEUM 

BrJ de heropening van het Bonnefanten
mus~um in Ma3str.icht is de Italiaanse 
kunstenaar Luciano Fabro uitgenodigd 
om in de grote zaal een omvangrijk 
'.Nt:)rk uit te voeren. "Prometeo" vormt. 
d kern van dit project . De U tel ver
wijst naar de ramp in Tsjernobyl , waar 
~. t "vuur" in zijn meest destruct;.evo 
•oedaniqneid het bestaan en dL' cultuur 

van F:t.rc.pa heE'ft bedreigd . Ac-ht :.1ärmc
l·en cyl11 Jers verwijzen naar fun..le
rin<JSpalen die omhoog zijn gestm,•d. 
IN ländmetersstokkr>n en maatlatten 
verwij.:en naar eer. door mensenhanden 
ontwikkel I constructie , die door die 
opstuwinq in het luchtledige is komen 
hancwn. "Prometeo" is een zeer complex 
werk. Naast een muatschappelijk state
ment rs het een ware spiegel waarin 
vraoen gesteld kunnen • . .;orden omtrent 
vel zaken die de kunst bezighouden . 
Nog te zien tot 23 augustus in Bonne
fantE'mutlseum, Dominikanerplc in 5 , 
Maastricht C04J-:~1G55) 

atoomafval 

GRATIS 

Bij ' allicht ' is het bock "Atoomafval 
in beweging" te bestellen door over
maKing van f 4,~0 aan portokosten . 
Een overzrcht v.'ln de problematiek van 
h<•t radioaktier afval , 176 pagina ' s 
met veel foto ' r , t.ckeningen en lite
ratuurverWiJzingen . HC't boek werd in 
:9rl2 .1itg~qevc:>n, maar ... s weer uiterst 
actueel vanwcqe de r.ec·'ntf> plar.nen 
·.-oor opbt rging radtoactief afval in 
ö~ zout:k()('pel!' in Noord-Nederland . 
Gtro 4~08201 t•'n name van ' al::.icnt' , 
Trlb~rr, ond0r v0rmelding van "afval". 

;.:r:JDP1\RK AEU!..~S IN FRIJ-;SLAND 

RODE CIJFERS STADSVERWARMING 

Sinds 1980 opereert de NV PNEM in 
Noord-Brabant als leverancier van 
warm water . Volgens de eigen planning 
;~ou het stadsverwarmingssysteem vanaf 
1983 winstgevend draaien : rn dat Jaar 
zouden de aanloopverliezen zijn weg
gewerkt . Maar de werkelijkheid is 
uiterst cru . Volgens Jaarverslag 1986 
zijn de totale aanloopverliezen opge
lopen tot f 37 . 832 . 000 ,-. 
Als oorzaak noemt de Directie de da
ling van de gasprrjzen, die b~palend 
zijn voor de prijs van het warme wa
ter . 
Overigens is de NV PNEM zeer tevreden 
over i:et afgelopen jaar . Er werd een 
netto-winst geboekt van 28~ miljoen 
gulden . 

~'i:id~ 15 j.mi ken~ ons land een wind
'l.~"tr'lc~lt par>< u. Sexbierum . Het park 
is sne::.ler van .ot grond gekomen dan 
:e aanC";lt•r,.zcndl• wrnclenergiece.Jtrale 

·.-;aarvan d<:> I '!lC"lE>ns pas in november 
compleet. zulltn ~tJn . 

:ormatie. Een glazen pyramide her
bergt een tentoonstelling over alle 
aspecten van \~indenergie . Energie
spelen , miniatuur windmolens uit de 
hele wereld , mini-zeilboten en een 
evenementenplatform verzorgen het 
attractie- aspect . 

"Ae ll.ls", qcnoe'!ld naar de Griekse god 
van de ~o;ind, biedt at tractie en in-

Windattractiepark Aeolus, Postbus 3, 
8855 ZM Sexbierum , (05179-11·~4) 
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