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REDACTIONEEL 
Energietijdschrift 'Allicht' begint in 
januari a.s. aan haar negende jaargang. 
Het Bestuur van Stichting 'Allicht' is 
vastbesloten om dóór te gaan, zelfs al 
zullen er in 1989 geen besluiten rond 
(nieuwe) kerncentrales worden genomen. 
Een jaar voor de verkiezingen (in mei 
1990) is gewoon te gevaarlijk om de 
massieve antikernenergie-opinie in dit 
land te trotseren. Meer dan 85 procent 
van de Nederlanders is nog steeds te
gen; zelfs 79 procent van de VVD-stem
mers ziet nieuwe kerncentrales niet 
zitten! 
Misschien dat 1989 een mooi oogstjaar 
wordt voor andere energieplannen op 
gebied van stroombesparing (20 procent 
moet mogelijk zijn), windmolenprojec
ten, zonneboilers, enzovoort. Er zal 
in elk geval genoeg stof te vinden 
zijn om een nieuwe jaargang te vullen. 

Het januari-nummer zal een feestnummer 
zijn. Gerekend vanaf de eerste uitgav& 
(februari 1981) verschijnt dan het 
vijftigste exemplaar van 'Allicht'. 
Tesamen 1040 pagina's waar wij trots 
op (mogen of moeten) zijn. Met een 
handjevol vrijwilligers, veel te wei
nig abonnees en zonder subsidie slaagt 
'Allicht' er nog steeds in om overeind 
te blijven in de uitgeverswereld. De 
aantrekkelijke aanbiedingen van resp. 
Maxwell, Berlusconi, Hersant en good
old Kluwer hebben Bestuur en redactie 
niet kunnen verleiden tot een fusie. 
Dat is dan ook te zien aan de specta
culaire koerswinst van de aandelen 
'Allicht', die de zwarte oktober van 
1987 glansrijk doorstonden en nu zelfs 
verdrievoudigd zijn. 

En dat alles hebben we, gedurende al. 
die jaren en alle 49 nummers te danken 
aan de abonnees en de regering. Vooral 
de laatste zijn we veel verschuldigd, 
omdat de overheid er maar steeds in 
slaagt net die besluiten niet te nemen 
die noodzakelijk genomen moeten worden. 

INHOUD 
2. Redactioneel 

Bijvoorbeeld: .•. de regering heeft be
sloten geen kerncentrales te bouwen in 
dit land .•. Een non-besluit is immers 
ook een besluit. 
Gelukkig komt de lof vanuit onverdach
te hoek. Ed Nijpels, minister van 
milieubeheer, prijst de geitenwollen
sokkendragers die al tien jaar geleden 
waarschuwden dat het niet best af zou 
lopen met het vaderlandse milieu. Zij 
krijgen nu gelijk van Ed. Of wij ons 
aangesproken voelen? Dan moet u maar 
even bellen. Dat gaan we hier niet 
uitleggen. 

Helaas is er ook minder aardig nieuws. 
De abonnementsprijs (nu tien gulden 
per jaar voor zes nummers) is niet 
meer toereikend. Het Bestuur heeft na 
heftige discussie (moeten) besluiten 
tot een prijsverhoging van /2,50 per 
abonnee. Dit onsympatieke maar noodza
kelijke besluit leidt er toe dat de 
abo-prijs per 1 januari 1989 f 12,50 
zal gaan bedragen. Voor steunabonne
menten worden geen limieten gesteld. 
De prijs voor stichtingen, instellin~ 
gen en dergelijke blijft f 25,-. 
Bijgaande acceptgirokaart is tevens 
onze uitnodiging voor &en nieuwe ronde, 
een nieuwe uitdaging. 

P.S. De abonnementsprijs van 'Allicht' 
was drie jaar lang onveranderd. Maar 
de gestegen kosten (papier, drukwerk, 
PTT-tarieven, zet- en fotorasterwerk, 
enzovoort) rechtvaardigen een verho
ging met f 2,50 , omdat het tijd
schrift anders in de rode cijfers zou 
terecht komen. En dat kunnen we de 
atoomlobby, de regering en andere bet
weters echt niet aandoen. 
Een alternatief is UITBREIDING VAN HET 
AANTAL ABONNEES. MISSCHIEN KUNNEN DE 
HUIDIGE ABONNEES EEN STEENTJE BIJDRA
GEN. BEDANKT! 
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ENTHOUSIASME Bij BEDRJJFSLEVEN 

Limburg twijfelt over 

OPAC is in feite een grote batterij 
1400 meter diep in de grond . Het is 
een reservoir vol energie die natuur
lijk opgewekt is . Vanuit een boven
gronds meertje laat je water de grond 
in vallen. De kracht van het vallende 
water zorgt voor elektriciteit. Dit 
proces moet overdag plaatsvinden 
tijdens piekuren van de elektriciteits
vraag. Op die momenten kunnen centrales 
vaak geen extra stroom produceren, 
omdat ze al op volle kracht werken. 
Bovendien zou het erg duur worden, wat 
we direct in de elektriciteitsprijs 
zouden merken. 
' s Nachts, wanneer er weinig elektrici
teit verbruikt wordt, kan het water in 
het ondergrondse reservoir weer omhoog
gepompt worden. Voor die pompen is 
weliswaar wat elektriciteit nodig, maar 
dat vePgt maar weinig en bovendi~n 
goedkope nachtstroom. 
Nu is het natuurlijk het handigst en 
ook het goedkoopst (heel de besluit
vorming over de OPAC draait in feite 
om gdld en het gebruik van goedkope 
kernenergie) als het opslagreservoir 
gebouwdt wordt in een van nature 
heuvelachtig, liefst bergachtig gebied. 
In ons land komt daarom alleen Zuid
Limburg in aanmerking. Voor het reser
voir en het gangenstelsel tussen het 
bovengrondse en ondergrondse meertje 
zal ongeveer 7,4 miljoen ton kalksteen 
verwijderd moeten worden. Er zijn 20 
tunnels van ieder 600 meter nodig, in 
totaal dus 12 kilometer tunnel. 
Elke tunnel wordt 12 meter breed. Alle 
tunnels lopen in de loop van de dag vol 
water; 's nachts worden ze geleidelijk 
drooggepompt. 
In de ons omringende landen, waar veel 
meer natuurlijke hoogteversch.illen be
staan, i~ dit opslagsysteem veel beken
der dan hier. 

opslag electriCiteit 
Afgelopen zomer heeft het ministerie van Economische 
Zaken nogal afhouden.d, zelfs enigszins sceptisch ge
reageerd op de inmiddels vergevorderde studies over 
opslag van elektriciteit. Volgens min~ster De Korte 
van EZ wordt opslag hiervan pas inter~ssant als in 
Nederland nieuwe kerncentrales gaan draaien. Maar 
dat is voorlopig niet het geval. 
Limburg zou één van de lokaties zijn voo·r het OPAC
systeem (=Ondergrondse Pompaccumulatie Centrale). 
Het provinciale bedrijfsleven zit te azen op het 
project, omdat het veel werk en geld oplevert. 

De kosten voor een ondergrondse elek
triciteitsopslag zijn vooral terug te 
brèngen op het graatwerk in de grond. 
De benodigde turbines vergen geen grote 
investeringen. Volgens ingenieur Haas 
van Baskoning zijn de kosten van de 
OPAC de laatste jaren gedaald, omdat 
er betere en kleinere turbines gemaakt 
zijn voor het oppompen van het water. 
Een proefboring in Geverik toonde aan 
dat de ondergrond de 'bouw van een 
tunnelstelsel goed toelaat. De defini
tieve OPAC zou in de buurt van Geulle 
moeten komen. Het bovengrondse meertje 
zou ten zuiden van dit plaatsje tussen 
de Maas en het Julianakanaal komen te 
liggen . Van het opslagsysteem zullen 
buitenstaanders weinig te zien krijgen . 
Er komt alleen een bedrijfsgebouw en 
natuurlijk een aantal elektriciteits
kabels van het hoogspanningsnet. 

werkgelegenheid 
De OPAC gaat ongeveer 2,5 miljard 
gulden kosten . Een hele investering 
voor het Limburgse achterland, dat 
zich economisch nog steeds uit het dal 
aan het trekken is na de gedwongen 
sluitingen van de steenkoolmijnen . 
De OPAC zou 15 . 000 mensjaren aan werk 
opleveren . De kosten mogen hoog lijken, 
enkele jaren geleden werd nog uitgegaan 
van het dubbele, namelijk bijna 5 mil
jard gulden. Het ministerie van Econo
mische Zaken gaat vooralsnog uit van 
2 , 8 miljard gulden . 
De bouw van het ondergrondse opslag
reservoir zou minimaal tien jaar voor 
een stroom extra inves:tering·en in Lim
burg kunnen zorgen. 
Het bedrijfsleven loopt daarom over van 
enthousiasm.e voor de OPAC . Inmiddels 
resulteerde dat in een principe-akkoord 
met de banken voor een bedrag van ruim 

Peter Bielars 

3 



4 

twee miljard gulden, bijna het volle
dige bedrag dat nodig is voor het 
opslagsysteem. In feite heeft Limburg 
de centrale overheid in ~en Haag al 
niet zo hard meer nodig. Daarom zijn 
de voorstanders van een OPAC in Limburg 
niet onder de indruk van de meest 
recente uitspraken van minister De 
Korte van Economische Zaken. Die had 
de Commissie Opslag en Elektriciteit 
opdracht gegeven alle mogelijke op
slagsystemen voor elektriciteit op hun 
haalbaarheid te toetsen. De Korte kwam 
tot de conclusie dat geen enkel systeem 
op dit moment rijp is voor uitwerking. 

Den Haag wacht af 
Het voert te ver om de andere vier 
onderzochte opslagsystemen uit te leg
gen. De commissie vond afgelopen zomer 
geen enkel systeem financieel haalbaar. 
Over een aantal jaren zou dat anders 
kunnen komen liggen. De investeringen 
verdienen zie~ namelijk wel snel terug, 
als in Nederland vier of vijf nieuwe 
kerncentrales gaan draaien. De prijs 
van elektriciteit uit kerncentrales 
ligt stukken lager dan die uit andere 
centrales. Kolencentrales kunnen in 
aanmerking komen, maar de commissie 
vreest voor te grote schommelingen in 
de kolenprijs. 
Opslag van elektriciteit uit wind
energie is, aldus de commissie, pas 
aan de orde als er sprake zou zijn van 
een overschot. Bij windenergie kan 
zonder enige vorm van opslag echter al 
1200 tot 1600 MWe volledig worden benut. 
Het huidige windvermogen bedraagt 
slechts circa 2~ MWe. 
Milieuvriendelijk zijn de opslagsystemen 
wel. Ook dat punt onderzocht de commis
sie. Voor vier van de vijf, waaronder 
het OPAC~systeem, viel dat onderzoek 
positief uit. 

Zoal21 gezegd is men in Limburg niet 
erg onder de indruk van De Korte's 
afwachtende houding. De ingenieurs en 
wetenschappers die OPAC in de openbaar
heid brachten, reageren zelfs laconiek. 
Ir. Lievenee van het gelijknamige 
ingenieursbureau in Breda lanceerde 
bijna tien jaar geleden één van de vijf 
opslagsystemen: PAC oftewel Pomp Accu
mulatie Centrale .• Het bestaat uit een 
kunstmatig meer met een dijk van 70 
meter lengte dat ergens in het IJssel
meer of in de Noordzee aangelegd zou 
moeten worden. Ook hier geldt het 
principe: 's nachts het water omhoog 
pompen en overdag laten vallen. 
Alleen gaat het in dit PAC-systeem 
over een bovengronds systeem zonder 
kostbare gangenstelsels in.de grond. 
Oorspronkelijk wilde Lievenee het 
Markermeer (400 km2) met een dijk van 
15 meter afsluiten. Op de dijk wilde 
hij een groot aantal windmolens zet
ten. Die zouden de energie moeten 
leveren voor het oppompen van het 
water. 
Lievenee ziet in de uitspraak van de 
Commissie Opslag en Elektriciteit 
deels de wens vervuld van de elek
triciteitswereld, met name de 
Samenwerkende ElektriciteitsProducen
ten (SEP), om meer kerncentrales te 
bouwen. Immers bij de bouw van vier 

Plan Lievense in schema 

of vijf nieuwe kerncentrales, Z1Jn 
alle opslagsystemen wel rendabel. 
Maar juist omdat vergroting van het 
elektriciteitevermogen blijkbaar 
zo'n belangrijk doel is, verwacht 
de Bredase ingenieur vroeg of laat 
een gunstige uitspraak over één van 
de opslagsystemen. De vraag is volgens 
hem niet óf er een opslagsysteem komt, 
maar wannéér. 

Daarover moeten uiteindelijk de 
gezamenlijke elektriciteitsproducenten 
oordelen, zo maakte minister De Korte 
onlangs de Tweede Kamer nog eens 
duidelijk. Het Limburgse bedrijfsleven 
zal alle mogelijke druk proberen uit 
te oefenen om het. OPAC-systeem naar 
het zuiden te krijgen. Hoe de provincie 
Limburg zich gaat opstellen, is nog 
niet helemaal duidel"ijk. Vorige maand 
liet ze weten niet afwijzend tegenover 
het project te staan en er zeker op de 
lange duur wel iets in te zien. 
Veel concreter kan energieco6rdinator 
Bovermann van de Provintie niet zijn. 
In zijn tunetie van hoofd van de 
afdeling economie en arbeidsmarkt is 
hij nu twee jaar bezig met onder meer 
het OPAC-project. "We zijn nu op het 
punt dat we gaan beslissen al dan niet 
een studie te verrichten naar de 
haalbaarheid van het plan. Dat gebeurt 
in samenwerking van de PLEM". 
Het enthousiasme van het bedrijfsleven 
begrijpt hij wel, maar hij zet er ook 
zijn vraagtekens bij. "De investering 
van ruim twee miljard gulden mag dan 
volgens de bedrijven al vrijwel ge
financierd zijn; de exploitatie van 
het systeem moet op den duur ook ren
dabel zijn". 
De werkgelegenheid die dit project • 
oplevert plus de extra investerin
gen in Limburg zijn volgens Bovermann 
in ieder geval belangrijke voordelen, 
die het OPAC-systeem ook voor de 
provincie aantrekkelijk maken. 
De discussie is voorlopig niet gesloten. 



KOBALT-60 CONTRA CAMPYLOBACTER 

Voedselbestraling verdient 
nadeel van de twijfel 

In Neder1and is a1 zo'n 25 jaar erva
ring met voedselbestraling. Het ITAL 
(Instituut voor Toepassing van Atoom
energie in de Landbouw:) in Wageningen 
speelde daarbij een belangrijke rol. 
Dit instituut onderzoekt boe ioniseren
de stra1ing, zoals r8ntgenstraling, 
in de landbouw kan worden gebruikt. 
Het blijkt dat met bebu1p van röntgen
toestellen de dikte van eierschalen en 
de structuur van kaas kan worden vast
gesteld. Daarnaast veroorzaakt ionise
rende straling erfelijke afwijkingen 
(mutaties) bij planten. Zo kunnen de 
planten weerbaarder worden tegen ziek
ten of kan de opbrengst worden ver
groot. Ook kleur, vora en grootte van 
bloeliten wordt beinvloed, wat iDliliddels 
resulteert in bonderden kleurvariëtei
ten van siergewassen. 
Naast röntgenstraling wordt gammastra
ling in de landbouw toegepast. Hierbit 
gaat bet er voora1 om bederf van voed
sel tegen te gaan en/of af te remmen. 
Het bedrijf Gammaster b.v. in Ede 
houdt zich al sinds 1968 bezig met be
straling. In bet begin werden alleen 
medische produkten erdoor onts.met, zo
als operatiebandschoenen, verbandmid
delen en injecti~naalden. Sinds 1982 
wordt er' ook voedsel bestraald. 

electramagnetische straling 
Gammastraling is elektromagnetische 
straling met veel energie. Andere elek
troJDagnetisc.he straling is zichtbaar 
licht. Dit beeft veel minder energie 
dan gammastraling . Iets doordringender 
is ultraviolette (UV) straling. Hoe 
sterk die is, is te merken na een 
dagje zonnen: het verbrandt je huid. 
Ook röntgenstraling is elektromagne
tisch. Zij is z6 energierijk, dat ze 
niet ophoudt bij de huid, maar door 
zachte weefsels been dringt. Botten 
zijn nauwelijks doordringbaar voor 
röntgenstraling en daardoor kunnen er 
röntgenfoto's worden gemaakt. 
Gammastraling bevat nog meer energie 

Op steeds grotere schaal wordt bestraling van voed
sel toegepast. In Nederland gebeurt het al ruim 
vijf jaar. Doel is het tegengaan van groeiprocessen 
bij voedselprodukten, en het verwijderen van bacte
ri~n en schimmels. De produkten blijven hierdoor 
langer ' :vers'. 
Het eten wordt niet radioactief, maar er zijn wel 
twijfels over de gevolgen van bestraling: van 
"kwaliteitsverlies" tot "lichamelijke afwijkingen". 
Ondanks deze bezwaren wordt op de verpakking van 
voedselprodukten niet vermeld of ze wel of niet be
straald zijn. i>e consument kan dus niet kiezen 
wat er op zijn of haar bord komt te liggen . 

en heeft tevens een kortere golflengte. 
Hierdoor is bet doordringende vermogen 
groter dan dat van andere elektro
magnetische straling. De gammastralen 
van Gammaster zijn afkomstig uit een 
Canadese kerncentrale. Hier wordt 
Kobalt-59 beschoten met neutronen, 
zodat Kobalt-60 ontstaat. Dit zendt 
-continu gammastra1ing uit; de ba.l ve
ringstijd is ruim vijf jaar. 
Bij Gammaster wordt voedsel via een 
1ope~de band langs de Kobalt-60-bron 
gevoerd. Blootstelling aam gammastra
ling moet de produkten langer 'vers' 
houden. Dit gebeurt op verschillende 
manieren. 
Spruitvorming bij uien en aardappelen 
wordt geremd, doordat de celdeling in 
de zich ontwikkelende kiem door stra-
1ing wordt verhinderd. Champignons en 
asperges groeien nog wat door na het 
oogsten. Ook dit wordt tegengegaan 
door bestraling, evena1s bet rijpings
proces van bananen en. andere tropische 
vruchten. 
Behalve dat de groeiprocessen van ver
se produkten worden afgeremd, wordt 
voedsel tevens ontdaan van schimmels, 
bacteriën en insekten. De gevreesde 
Salmonella-bacterie, die zich zo graag 
nestelt in garnalen, kip en rauwe tar
taar, baalt de uitgang van Gammaster 
b.v. niet. Vlees is ook de vestig~ngs
plaats van de bacterie Campylobacter, 
één van de belangriJkste veroorzakers 
van darm.aandoeningen biJ men.sen. Goed 
verhitten tijdens bet braden helpt, 
maar de Campylobacter legt ook het 
~oodJe als het de Kobalt-60-bron pas
seert. Andere bestraalde produkten 
zijn mosselen, voorgesneden groenten, 
diepvriesmaaltijden, aardbeien en 
graan. 

dóórstraling 
Gamm!Latra1en gaan dwars door bet voed
sel been, vandaar dat er ook wel wordt 
gesproken van doorstraling in pla•ts 
van bestraling. Doordat er geen radio-

Wim Kersten 
Thijs Belgers 
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Monitor om straling in voedsel te meten 
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actieve stoffen in het voedsel achter
blijven, wordt het zelf niet radioac
tief. De gevolgen van bes~raling zijn 
echter nauwelijks bekend, al zijn er 
wel twijfels over het gezondheidsas
pect. 
Gammabestraling kan chemische ver
anderingen in het voedsel veroorzaken. 
Zo worden in eiwitrijke produkten door 
bestraling bepaalde aminozuren omgezet 
in schadelijke n~trosaminen . Kip is 
zo 'n produkt, het is maar dat u het 
weet. 
Verder zijn er onderzoekers die menen 
dat er een verband bestaat tussen 
voedselbestraling en lichamelijke af
wijkingen. 
De kwaliteit van het eten lijdt er ook 
onder. Vitaminen, kleur_, geur en smaak 
verminderen of verdwijnen zelfs . Het 
verlies van de laatste drie stoffen 
wordt opgevangen door kunstmatige toe
voegingen, maar dat levert problemen 
op voor mensen die hier allergisch 
voor zijn. 
Andere nadelen van voedselbestraling 
zijn het ontstaan van radioactief af
val en àe risico's voor werknemers 
(van bijvoorbeeld Gammaster). 
Al met al is er niets dat er op wijst 
dat bestraling van voedsel veilig is, 
i .n alle opzichten. Wel zijn er twij
fels. Daarom verzetten in Nederland 
consumenten- en milieu-organisaties 
zich tegen voedselbestralin·g. Ook 
de consumenten zelf ~ien het niet zit
ten . Bij bestraalde produkten wordt 
niet aangegeven dat ze inderdaad zijn 
bestraald (denk aan uw kip) waardoor 
de consumen~en geen vrije keus hebben 
tussen bestraald en onbestraald voed
sel. 
De Gezondheidsraad vindt dat door 
voorlichting de weerstand bij het pu
bliek moet worden weggenomen. Verse 
groenten en fruit uit Nederland zelf 
wordt niet bestraald, omdat koeling en 
chemische behandeling goedkoper zijn, 
en o~dat er een dagelijkse aanvoer van 
verse produkten is. 

buitenland 
Wat doen andere landen aan voedsel
bestraling? 
In Zweden zijn er plannen om kruiden 
te gaan bestralen. Verschillende con
sumentenorganisaties zijn tegen. De 
bevolking is ongerust, doordat er veel 
vl~es vanuit andere landen binnenkomt. 
De ~inister van Landbouw wil zelfs nog 

meer bestraalde import toestaan. 
Het Amerikaanse ministerie van Voedsel 
(Food and Drug) heeft toestemminti ge
geven voor bestraling van alle produk
ten. Felle tegenstand is er vanuit de 
milieubeweging, maar zij wordt zwaar 
gemarginaliseerd en in een hoek gezet. 
De land- en tuinbouw verzetten zich 
niet; daar is geen onderstroom. 
Basisgroepen van milieubewegingen heb
ben een tactiek om &nel en effectief 
te opereren wanneer bestraalde produk
ten op de markt of in de winkels komen 
(acties in winkels, gebruik van stik
kers, enzovoort). Dit zijn alleen lo
kale acties, die overigens vrij goed 
gecopiëerd worden in de Verenigde Sta
ten. 
Een vrouwenorganisatie in Noorwegen 
verzet zich niet alleen tegen kern
energie , maar ook tegen voedselbestra
ling. Omdat de Wereldgezondheidsorga
nisatie niet tegen voedselbestraling 
is, is ook het publiek er niet tegen. 
Dit wil de vrouwenorganisatie bernvloe
den en veranderen, door de consumenten 
gericht te informeren en lastige vra
gen te stellen aan de officiäle consu
mentenorganisatie. Het voordeel van 
Noorwegen is dat er een eigen wetge
ving gehandhaafd kan wo~den, in tegen
stelling tot de EG-landen. 
In Frankrijk is bestraling toegestaan 
voor aardbeien en groenten. Er zijn in 
Frankrijk geen protesten en evenmin 
problemen. De rol van het IAEA (Inter
nationaal Atoom Energie Agentschap) 
is er cruciaal, omdat het zowel kern
energie als voedselbestraling propa
geert . Op aanzet van Energie de France 
is een groep levensmiddelenfabrikanten 
voorstander van bestraling. 
Behalve voor bepaalde medicijnen be
staat er in Griekenland geen wetgeving 
met betrekking tot voedselbestraling. 
De regering heeft geen duidelijk 
standpunt en de consumentenorganisa
ties zijn tegen. Eind oktober is er 
een anti-bestralingscampagne van start 
gegaan bij universiteiten en hogescho
len. 

verboden 
In Oostenrijk is voedselbestraling ver
boden. Wel kunnen bestraalde produkten 
geimporteerd worden. Een lobby v66r 
voedselbestraling zou kunnen ontstaan 
wanneer de discussie over toetreding 
tot de EG weer oplaait. 
Finland kwam afgelopen juli met een 

Meetapparatuur voor straling in voedsel 
(Foto: Renate de Vré) 



besluit voor het bestralen van kruiden 
en medicijnen. Weldra kunnen ook tro
pische vruchten worden bestraald. 
Vorig jaar is er een anti-campagne be
gonnen, die veel aan voorlichting 
doet. 
In Italiä is de situatie stagnerend. 
Een bestralingsinstallatie (eigendom 
van IAE~) mag niet draaien, doordat 
de vergunning nog ontbreekt . Het pu• 
bliek weet nergens van en is derhalve 
niet ongerust. Eén consumentenor,ani
satie is tegen, andere twijfelen. 
Slechts voor de import van bestraalde 
produkten zijn speciale labels ver
eist. 
De strengste wetgeving is te vinden in 
Denemarken: alle produkten moeten daar 
zijn voorzien van een label. Plannen 
voor toestemming om aardappelen en 
kruiden te bestralen, zijn ingetrok
ken. Bekend is een Nederlandse mossel-

affaire: bestraalde mosselen uit Zee
land die op de Deense markt verschenen, 
leidden tot onweer. 
In Groot-Brittannii geldt een verbod 
op het bestralen van levensmiddelen, 
behalve voor enkele medicijnen. De 
London Food Campaign heeft na een 
hardnekkige campagne bestraling in 
Groot-Brittannii kunnen tegenhouden. 
Nu krijgt ze veel werk uit het buiten
land. De achterban is zeer groot. De 
Britse boeren staan niet te springen 
o~ doorstraling van hun produkte.n. Ze 
hebben veel lobbywerk gedaan in de 
richting van parlement en regering. 
Wat dat betreft kan Groot-Brittanni3 
als aodel dienen voor andere landen. 
Tony Webb ,en "Till Lang hebben de cam
pagne van de ~ neergeschreven in een 
boek, dat in Nederland is versebenen 
onder de titel 'Voedseldoorstraling, 
voor of tegen?'.:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==: 

AARDGAS VERDRJNGT OLIE 

Seven Sisters krijgen stiefzusjes 

De olieprijs op de wereldmarkt staat 
onder zware druk. Officieel wil de 
OPEC haar zwarte goud voor tenminste 
18 dollar per barrel aanbieden, maar 
op de belangrijke Rotterdamse olie
beurs wordt niet meer dan 13 dollar 
betaald. liet onderlinge afspraken ove·r 
de produktie proberen de OPEC-landen 
zich s(erk te aaken tegen de gelndus
trialiseerde wereld. Dit is de enige 
mogelijkbeid om een minimuaprijs voor 
ruwe olie af te dwingen. llaar de hui
dige olieprijs haalt nog geen zeventig 
procent van de prijs van 1983. 
Voor de meeste olieproducerende landen 
betekent een produktie-afspraak dan 
ook een tekort op de betalingsbalans, 
waardoor deze landen nog dieper weg
zakken in het aoeras van internationa
le schulden. Het olieland dat zich on
gestraft een produktiebeperking kan op
leggen, heeft de groot.ste aacbt in de 
OPEC. 

GoMoorlog 
In oktober zijn de OYEC-landen een 
nieuw produktieplafond overeengekomen. 
Volgens deze afspraken aogen Irak en 
Iran hun aandeel vergroten, oa met de 
meeropbrengst een begin te kunnen ma
ken aet de wederopbouw na de seldver
slindende Golfoorlog, die acht jaar 
beeft seduurd. 
Saoedi Arabii, Koeweit, Qatar en de 

Van de beruchte Seven Sisters uit de oliewereld 
zijn er nog maar twee over. Maar zij staan niet 
alleen, nu Shell en Exxon twee stiefzusjes krij
gen: Saoedi-Arabi~ en Koeweit. 
Olie blijft een belangrijke bron voor de energi e 
voorziening, terwijl de betekenis van aardgas zal 
toenemen. Joost van der Aalst beschrijft de ver
anderingen in de wereld van oliemultinationals. 

Joost van der Aalst 

1 
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Verenigde Arabische Emiraten legden 
zich daarmee vrijwillig beperkingen 
op. De vraag of er minder olie op de 
markt zal komen hangt aan een dunne 
zijden draad die knapt onder toene
mende politieke spanningen. In dat ge
val zou vel eens definitief het doek 
kunnen vallen voor de OPEC. 
Eerder zijn ook de aachtige oliemaat
schappijen BP, Chevron, Gulf, llobil, 
Texaco, Exxon en Shell (de zogeheten 
'Seven Sisters') van het toneel ver
dwenen. Gulf is overgenomen, BP is 
voor een belangriJk deel in handen van 
Koeweit, Texaco verkeert in moeilijk
heden vanwege slecht management en 
Ilobil en Chevron hebben tot op heden 
geen belangrijke reservebronnen. 
Toch ziet bet er naar uit dat olie een 
belangrijke energiebron voor de toe
ko.mst blijft . Het is duidelijk dat de 
nucleaire industrie noch de technische 
moeilijkheden, noch de negatieve pu
blieke opinie kan overwinnen. 
Wel zal de betekenis van gas toenemen, 
aaar de gasvoorraden zijn nauw verbon
den aet de olievelden. Daaroa blijven 
olielanden e.n· -maatschappijen een be
langrijk aandeel in de energievoorzie
ning behouden. Op dit moment voorziet 
olie in 40 procent van de totale ener
giebehoefte, terwijl gas goed is voor 
ongeveer 20 procent . llaar over twintig 
jaar kan deze situatie omgekeerd zijn. 
Gas lijkt de brandstof van de toekomst 
te gaan worden. 
Op de eerste plaats raken de goed win
bare oliereserves uitgeput. Zo zijn de 
Amerikaanse voorraden volgens de be
schikbare gegevens nog slechts voldoen
de om de behoefte in de komende tien 
jaar te dekken. De gasvoorraden zijn 
ten minste het dubbele, t e rwijl de 
toepassingsmogelijkheden erg groot 
zijn. Recente Belgische cijfers wijzen 
uit dat gascentrales tegen mi.nstens ~ 
cent per kWh goedkoper elektriciteit 
zu~len produceren dan kerncentrales. 
Ten tweede is gas veiliger dan nucle
aire energie. De belangstelling voor 
deze vorm van energie-opwekking is 
sinds de ongelukken in Three Miles 
lsland en Tsjernobyl ste rk verminderd. 

Gas is bovendien veel schoner dan 
kolen. De druk vanuit de milieubeweging 
spreekt in het voordeel van gas . 
Ten derde en niet op de laatste plaats 
is de technologie voor gastransporten 
sterk in ontwikkeling, waardoor bet 
transport van gas veiliger en goedko
per kan gebeuren. Nog maar tien jaar 
geleden trof men alleen in West-Euro
pa en delen van de V.S. een netwerk 
van .gasleidingen aan, maar nu wordt 
hieraan ook gewerkt in China, Brazi
liä, Zuidoost-Azil en het Kidden
Oost en. 

gavesenes 
In de Sovjet-Unie zijn grote gasreser
ves, welke voor Moskou een belangrijke 
mogelijkheid vormen om aan harde valu
ta te komen door gasexportt naar het 
Westen. Deze inkomsten kunnen de ver
liezen op de olie-export goedmaken. 
Voor landen als Algerije, Nigeria en 
Mexico vormen de gasreserves nog geen 
coapensatiemogelijkheid voor de ver
minderde olie-inkomsten. Bet transport 
van gas ove11 waterwegen kan voorlopig 
niet tegen concurrerende prijze.n gebeu
ren. 
Exxon heeft bet beheer over grote gas
reserves in Alaska en staat voor de 
beslissing of ze wil investeren in de 
kostbare 4800 kilometer lange pijplei
ding dle dit gebied aet de andere Sta
ten aoet verbinden. 
In de Golf heeft alleen Iran een deel 
van haar gasvoorraden gelxploiteerd; 
.aaar deze zijn van dien aard dat de 
Golf ook na de terugval van het belang 
van olie als 's werelds belangrijkste 
energieleverancie~ blijft doorgaan. 
Deze ontwikkelingen worden voor de ko
mende tien tot twintig jaar voorzien. 
Voor de grote oliemaatschappijen be
boort gas als een natuurli~k comple
ment bij hun assortiaent olieprodukten. 
En evenals de OPEC-landen zullen zij 
voor een geleidelijke overgang zijn 
van olie naar gas, oa het aanbod zo
veel mogelijk gelijke tred te laten 
gaan met de vraag naar gas . Want een 



te groot aanbod zal alleen tot een 
sterke val van de energieprijzen aan
leiding geven. 

Seven Sisters voorbij 
Het ziet ernaar uit dat v66r het jaar 
2000 het marktaandeel v-an het Midden
Oosten viervijfde van de wereldolie
produktie zal zijn. De belangrijkste 
olievelden liggen dan nog in Saoedi
Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabi
sche Eairaten, Iran, Irak, Libiä en 
Mexico; de overige vindplaatsen zijn 
tegen die tijd 'opgedroogd '. Als men 
rekent met de huidige produktie
niveaus, dan hebben deze zeven landen 
nog reserves voor de komende 500 jaar. 
Met de groeiende vraag naar olie van
uit vooral de ontwikkelingslanden, zal 
ook de macht van de olieproducenten 
blijven groeien. De tijd dat de Seven 
Sisters de prijzen bepaalden en met de 
winst naar huie gingen is reeds lang 
een gepasseerd station . 
Maar ook de rol van de OPEC lijkt uit
gespeeld te raken. 
De olielanden die niet alleen genoegen 
hebben genomen met opsporing en. pro
duktie van olie, bezitten binnen de 
OPEC de grootste macht. Saoedi-Arabiä, 
Koeweit en in mindere mate Venezuela 
hebben zich ook toegelegd op transport, 
verwerking en verkoop van olieproduk
ten . Met belangen in raffinaderijen en 
distributiekanalen in Europa en de V.S. 
zijn deze landen minder af~ankelijk van 
de prijs van ruwe olie. Zij maken hun 
winst via de marges op bun olieproduk
ten. Degenen die de totale produktie
lijn van bron tot pomp beheersen, 
zullen in de 21-ste eeuw de oliekraan 
beheren. De signalen duiden erop dat 
slecht twee grote maatschappijen met 
hun 'stiefzusjes' Saoedi-Arabiä en 
Koeweit de dienst zullen uitmaken. 
Het Westen raakt uitgespeeld met haar 
prijzenpolitiek die alleen op de korte 

termijn was gericht en waarmee ze al
leen bij de ongebonden olieproducenten 
konden aankloppen . Na de eerste olie
crisis - welke tot enorme prijsstij
gingen l eidde- werden naarstig nieuwe 
olievelden aangeboord. In Alaska, de 
Noordzee, Siberië, China en in verre 
uithoeken werd olie gevonden, die van
wege de toe~alige hoge prijzen betaal• 
baar werd. Aanvankelijk verwierf het 
Westen hiermee een onafhankelijke posi
tie ten opzichte van de OPEC en daarmee 
een schijnbare veiligheid. Maar nu de 
prijzen onder het niveau van 1973 
dreigen te zakken, is de eigen olie 
onbetaalbaar geworden. 

verrassen 
Olie heeft de eigenschap behouden om 
te verrassen. Het Midden-Oosten blijft 
de belangrijkste leverancier van 's 
werelds belangrijkste natuurlijke 
hulpbron. En met zoveel macht gecon
centreerd in een gebied beladen met 
conflicten en tegenstellingen blijft 
een nieuwe energiecrisis in de' lucht 
hangen. 
In theorie zullen de maatschappijen, 
inclusief de ondernemingen die zijn 
opgezet door Saoedi-Arabië en Koeweit, 
elkaar meedogenloos blijven beconcu.r
reren. Maar in de praktijk blijkt deze 
competitie slechts een illusie . De 
Seven Sisters deelden in het verleden 
een gelijke achtergrond en een gelijke 
doelstelling. Daarin is weinig veran
derd. Shell , Exxon, Saoedi-Arabiê en 
Koeweit hebben veel gemeen met elkaar: 
financiële kracht, capaciteit om een 
lange-termijnpolitiek te volgen, en, 
niet op de laatste plaats, de vastbe
radenheid en de macht om de markt te 
beheersen met hun produkten. 
Voor het Westen zit een vreemde bij
smaak aan de toetreding van twee parti
culiere ondernemingen tot een exclusie
ve club. Enerzijds geeft dit enige 
garanties voor de eigen energievoor
ziening in de naaste toekomst. Ander
zijds blijven de olieproducerende Ara
bische landen onvoorspelbaar en wispel
turig. Met bondgenoten in de OPEC kan 
het Westen voorkomen dat het door 
hoog oplopende olieprijzen uitgezogen 
wordt . De gedachte is gemeengoed bij 
Westerse Analyses dat men "Saoedi
Arabiê en Koeweit liever ziet verande
ren in een commerciële partner als 
'Shell , dan in een ideologische tegen
stander als Iran". 
Uiteindelijk blijft het een risicovol 
spel dat afhankelijk is van de eens
gezindbeid van de Westerse landen en de 
bereidbeid van de V.S . om de vitale han
delsroutes voor haar bondgenoten open te 
houden. =::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==: 
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BROEIKASEFFECT LEIDT TOT WERELDCATASTROFE 

Na ons de zondvloed 
Het klimaat in onze gematigde streken is aan het 
veranderen. Iedere deskundige onderschrijft deze 
theorie, en vrijwel iedereen is eensgezind over 
de oorzaken van deze veranderingen. Maar de ge
volgen van het broeikaseffect zullen ingrijpende 
vormen aannemen, vooral voor de 1lage landen'. 
Tegenmaatregelen zullen slechts weinig resultaat 
opleveren. Er dreigt een regelrèchte zondvloed, 
als antwoord op het menselijk ingrijpen in de 
atmosfeer. 

Wim Kersten 
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" ••• en dan nu nog het weer. Overdag 
29 graden, met weinig wind uit zuid
oostelijke richting. In de nacht 
afkoeling tot 21 graden. Verdere 
vooruitzichten: aanhoudend te koel 
voor de tijd van het jaar". 
Het Nederlandse weer in het jaar 2050. 
Een utopie of een keiharde realiteit, 
waar wij nu al rekening mee dienen te 
houden. Het zomerse weer, met alle 
aangename kanten, zal wel een zware 
tol gaan eisen. 
Globaal beschouwd kampt de wereld met 
drie vraagstukken die uiteindelijk zul
len leiden tot een klimaatverstoring 
met als gevolg een onvermijdelijke 
stijging van het zeewaterniveau. De 
mondiale verzuring, de aantasting van 
de ozonlaag en de enorme luchtvervui
ling leiden tot een klimatologisch 
verschijnsel dat algemeen als "broei
kas .. effect" wordt aangeduid. De gevol
gen, voor zover die nu al te overzien 
zijn, zullen catastrofale vormen aan
nemen. 

broeikas 
Bij de verbranding van fossiele brand
stoften (kolen, olie, gas) ontstaat het 
kleurloze en reukloze kooldioxyde. 
Normaal gesproken wordt kooldioxyde 
(C0-2) weer 'afgebroken' door planten 
en bomen, op land en in de zee. Maar 
de toename van de hoeveelheid C0-2 
èn de afname van de bossen verloopt 
in zo'n enorm tempo, dat een natuur
lijk evenwicht is verstoord. De C0-2 
concentratie stijgt jaarlijks met een 
half procent, en per minuut (!) worden 
er wereldwijd 10.000 bomen gerooid. 
De extra toename van kooldioxyde wordt 
niet meer onschadelijk gemaakt, en 
blijft ergens 'hangen'. 
Daarnaast stijgen ook de concentraties 
stikstofoxyde en koolwaterstoffen (af
komstig van drijfgassen uj.t spuitbus
sen, koelkasten en schuimplastics). 
Al deze stoffen teaamen vormen een 
steeds dichter wordend mengsel in de 
atmósfeer, dat op een hoogte van circa 

tien kilometer de aarde omhult als 
een verstikkende deken. Het ziéhtbare 
zonlicht kan er nog wel doorheen schij· 
nen, maar de uitstralende warmte (in 
de nacht) wordt tegengehouden. Zo ont
staat een broeikas: de lucht tussen 
het aardoppervlak en de 'vuile deken' 
wordt steeds warmer. Met alle voor
spelbare en onvoorstelbare gevolgen 
voor het wereldklimaat. 
De temperatuur van lucht, aarde en wa
ter stijgt langzaam maar zeker. Diver
se klimatologen concludeerden tijdens 
een VN-conferentie te Villach (1985) 
dat de temperatuur op aarde in de ko
mende 30 jaar met 1,5 tot 4,5 graden 
Celsius zal oplopen. Dat is een gigan
tische stijging, als men zich reali
seert dat de gemiddelde temperatuur 
op aarde vanaf de laatste ijstijd -
20. 000 jaar geleden - met ·ongeveer 3 
graden is toegenomen. Dit 'resultaat' 
dreigt nu in minder dan een generatie 
te worden bereikt. 



Straks naast gordels ook zwemves ten in de auto? 

Ofschoon er geen gedetailleerde model
len en berekeningen bestaan voor de 
afzonderlijke regio's en gebieden, 
lijkt de volgende tendens vooralsnog 
werkelijkheid te worden: 
- warmere herfst en winter i.n de Pool

gebieden (met temperatuurstijging 
tot 8 graden); 

- drogere zomers in de gem.atigde stre
ken op het Noordelijk Halfrond; 

- sterkere verdamping in (sub)tropische 
gebieden en uitbreiding van de woes
tijnzones . 

Warmere seizoenen leiden ogenschijn
lijk tot aanganamere omstandigheden. 
Maar de bijwerkingen zijn onvermijde
lijk en funest. De zeespiegel zal ge
leidelijk aan stijgen. Tijdens de Vil
lach-conferentie kwam men tot de vol
gende conclusie: "Uitgaande van de 
veranderingen die sinds bet begin van 
deze eeuw zijn vastgesteld, zou de ge
schatte opwarming van de aarde leiden 
tot een gemiddelde stijging van de 
zeespiegel met 20 tot 120 centimeter . 
Zou deze stijging dichter bij de 120 
centimeter liggen, dan zouden de di
recte gevolgen voor de kustgebieden 
en riviermondingen enoi'm zijn" . 
Over de omvang van de stijging ver
schillen de cijfers nogal. De opti
misten berekenën een stijging van 57 
centimeter, terwijl de pessimisten 
uitkomen op bijna 4 meter! Voor de 
komende eeuw betekent dit een drama
tische ontwikkeling voor de activitei
ten in kustgebieden. De ligging van 
Nederland en Vlaanderen is niet te 
benijden. Maar ook Bangladesh, de Nijl
delta, de Camargue (inclusief Marseil
le), Venetië, Bordeaux zullen onder 
water komen staan . De sociale gevolgen 
zijn nog niet te beschrijven, maar nu 
al staat vast dat miljoenen mensen in 
de komende honderd jaar zullen moeten 
verhuizen naar drogere woonplaatsen . 

kaalslag 
In de tropische regenwouden van Zuid
Amerika, Afrika en Aziê woedt een ver
schrikkelijke kaalslag. Dat tropisch 
hout geliefd is in Japan en Europa , 
mag blijken uit de cijfers. Tot voor 
kort werd algemeen aangenomen dat er 
jaarlijks 12 miljoen hectare werd ge
kapt . Maar recente cijfer$ tonen aan 
dat alleen al in Brazilië 21 miljoen 
hectare per jaar wordt gerooid . "Elke 
minuut verdwijnen er zestien voetbal
velden regenwoud", aldus de campagne 
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'Hart voor bet Regenwoud'. 
Elke boom minder betekent een vermin
dering van omzetting van kooldioxyde. 
Omgekeerd geredeneerd: de verwoesting 
van de regenwou~en vergroot de toena
me van kooldioxy~e met 20,. Het Ama
zonegebied, van oudsher omschreven 
als de 'longen van de aarde', ver
schrompelt. Madagascar is nu reeds 
voor 85' ontdaan van haar regenwoud. 
Niet alleen de vernieling in de tro-
pen, maar juist ook de massale bos
sterfte in West- en ' Oost-Europa ver
mindert de opname van kooldioxyde. De 
enorme verzuring van het milieu in 
onze streken - mede veroorzaakt door 
de verbranding van fossiele brandstof
fen - verergert de broeikasontwikke
ling. 

thermische expansie 
Elke graad temper~tuurstijging wordt 
'vertaald ' in een hogere temperatuur 

Natte voeten op Schiphol, nu al 4 meter onder N.A.P. 
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van het zeewater. De oceanen zullen 
reageren als een thermometer: het 
water zet uit en het zeewatervolume 
zorgt voor een stijging. 
Wanneer het zeewater warmer wordt en 
stijgt, zullen de randen van de Pool
kappen evenredig afsmelten. Zo komt 
er nóg meer zeewater bij. 
Oceanologen hebben berekend dat deze 
thermische expansie het waterpeil met 
30 tot 120 centimeter zal doen stijg
en in de komende zestig jaar. 
Ook bier geldt dat er alleen discussie 
plaats vindt over de uiteindelijke ef
fecten in centimeters. Over het feit 
zelf bestaan geen meningsverschillen . 
De opwarming van het zeewater veroor
zaakt nóg een dramatisch effect. De 
bovenste lagen van het relatief koude 
zeewater absorberen grote boeveelheden 
koolstofdioxyde. Bij een stijging van 
de temperatuur, wordt de bufferfunctie 
kleiner en blijft er meer 00-2 1n de 
atmosfeer. De broeikas wordt ook op 
die manier versterkt. 

Gletscher& ontkomen ook niet aan de 
temperatuurstijging. In de Zwitserse 
Alpen zijn gletschers aan te wijzen 
die vandaag de dag al ruim 1 kilometer 
korter zijn dan vijfentwintig jaar ge-

Stijging van temperatuur en zeewater 

- \ 

leden. Sneeuw smelt sneller en komt 
eerder in zee terecht . En regenwater 
wordt overal minder gemakkelijk 'vast 
gehouden' in de kaalgeslage~ oerwou
den. Ook op die manier wordt de zee 
voller, omdat de omloopsnelbeid van 
bet regenwater korter wordt . 

natte voeten 
Voor de komende eeuw staat een drama
tische ontwikkeling voor de deur, met 
name voor de kustgebieden. Bijna één
derde van de mensbeid leeft op minder 
dan 60 kilometer afstand van de zee
kusten. Zou de zeespiegel m.et één me
ter stijgen, dan zouden 15 miljo·en 
inwoners van Bangladesh landinwaarts 
moeten verhuizen. Tien. miljoen Egyp
tenaren wacht eenzelfde lot . Overigens 
wordt de Nijldelta nu al jaarlijks 15 
tot 30 meter korter , waarbij - volgens 
de Amerikaanse oceanogr4af D. Stanley -

ook de Assoeandam en de bodemverzak
king een rol spelen. 
Op lange termijn zouden alle delta's 
van Europa en Noord-Amerika en ook 
de tropische eilanden gevaar lopen en 
onder water lopen . Stranden eroderen 
en verdwijnen, riviermondingen ver
zilten en grondwater wordt brak. De 
zogeheten 'wetlands' (onder andere 
de Waddenzee) verdwijnen. Landbouw
gronden met vruchtbare zeeklei worden 
surfbanen. 
Daarnaast zal de ruimtelijke ordening 
en de infrastructuur van kustgebieden 
volledig op de kop worden gezet . De 
grootste problemen doen zich voor in 
de zeehavens. Rotterdam, Hamburg, Ant
werpen en Marseille verliezen hun 
functie, als er geen tegenmaatregelen 
worden getroffen. 
De gevolgen zijn enorm, zowel voor 
het milieu, voor de samenleving als 
voor de economie. 

tegenaanval en beleid 
De tendens van opwarming van de aard
atmosfeer is bewezen. Dan staat het 
vast dat er nu al een wereldwijd plan 
ontwikkeld moet worden om de onver
mijdelijke gevolgen te pareren. "Als 
wij nu onmiddellijk stoppen met de 
produktie van kooldioxyde dan zal het 
broeikaseffect in de toekomst töch 
merkbaar zijn. De verbranding van fos
siele brandstoffen in de jaren '60 en 
'70 heeft zijn invloed in de ja.ren 
• 90", aldus I. Lowe, voorzitter van 
de Australische Commission for the 
Future . 



Temperatuurstijging in Zuid-Europa 
in periode 1990-2040 

Eenzelfde verha•l geldt voor de drijf
gassen uit spuitbus, piepschuim en 
koelkast. Bet Verdrag van Montreal 
(september 1987) bepaalt dat de pro
duktie van CFK's (chloorfluorkoolwa
ters·toffen) in 1998 met de helft moet 
zijn teruggebracht. Daarbij gelden 
weer veel uitzonderingen. Sceptici 
weten nu al te melden dat dit verdrag 
weinig zal uithalen, omdat de huidige 
emissies voorlopig op een hoog nivo 
blijven. Ook waarschuwingen dat de 
gaten in de ozonlaag steeds groter 
worden hebben nauwelijks effect op 
de industriestaten. De huidige CFK
producenten lijken alleen geinteres
seerd als zij een veilig en 'milieu
vriendelijk' alternatief kunnen ont-
wikkelen . Er wordt flink gelnvesteerd 
in speurwerk, want de winnaar kan 
dingen naar de gunsten van overheden 
en consumenten. Dat is de enige prik
kel voor de industrie, maar de resul
taten zijn nog erg mager. 

Om de verstikkende deken rond de aard
bol op te rollen is het noodzakelijk 
dat er mondiale maatregelen worden ge
troffen om de aanwezigbeid van drijf
gas, methaan en kooldioxyde in de tro
posfeer te beperken en terug te drin
gen. 
Een aangepast energiebeleid is beslist 
nodig: géén verbranding van fossiele 
energiedragers, maar omschakeling naar 
schone, duurzame en veilige (dus niet
nucleaire) energiebronnen. Dat bete
kent een extra insp•nning om zon, 
wind en water in te zetten, naast een 
mondiaal energiebesparingsprogramma 
om de vraag naar energie in te perken. 
Het massale autoverkeer en het lucht• 
vaartverkeer dienen evenzeer aange
past te worden, hetzij door inperkin
gen, betzij door technische maatrege
len om de uitstoot van kooldioxyde 
tot nul terug te brengen. 
De fatale ontbossing, met name in de 
Derde Wereld, dient stopgezet te wor
den en er dienen herbebossingsprogram
ma's te worden ontwikkeld en uitge
voerd. Eenzelfde soort maatregelen 
geldt ook voor de industrielanden om 
boss.en en bomen weer tot leven te wek
ken. 

kosten 
Berekeningen van de tegenmaatregelen, 
zoals hogere dijken, zeeweringen, aan
gepaste havenstructuren, herbebossing, 
verhuizing van miljoenen mensen, pro
gramma's voor schone energie, enz . , 
zijn zeer moeilijk te maken. Een storm
vloedkering in Zeeland leert dat water
staatkundige werken niet de goedkoopste 
zijn . Volgens de ~ustralische Commis
sion fór the Future mqeten we de ko
mende dertig jaar rekening gaan hou
den met het mogelijke feit dat de ge
volgen van het broeikaseffect jaar
lijks 3 tot 4 procent van het Bruto 
Wereld Produkt zullen opeisen . Dat 
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zou betekenen dat er per jaar enkele 
biljoenen guldens uitgetrokken moeten 
worden. Een astronomi.sch bedrag voor 
de redding van een deel van de aarde. 

Het ziet er naar uit dat de plannen 
voor een stormvloedli:ering in de Nieuwe 
Waterweg bij Rotterdam een juiste be
slissing betekenen. Want ook als er 
vanaf vandaag alles zou worden gedaan 
om de oorzaken van het broeikaseffect 
weg te nemen, dan nog zal de tempera
tuur stijgen en zal Rotterdam en de 
haven natte voeten krijgen. 



INCIDENT ? 

Nederland beleefde dit jaar een 
slechte zomer. Zo te zien is er 
geen reden om on~ zorgen te maken 
voor de aanstormende zondvloed. 
Toch zorgden de jaren '80 al voor 
de vier warmste zomers van de eeuw. 
J~mes E. Bansen {NASA) bestudeert 
al 30 jaar de meetgegevens van di
verse weerstations, verspreid over 
de hele wereld. In de eerste maand
en van 1988, aldus Bansens waarne
mingen, was de temperatuur 0,22 
graden Celsius hoger dan normaal 
(gerekend over de periode 1950-1980) 
Voor 1987 werd door hem een jaar
verhoging van 0,30 graden gemeten. 
In de periode 1900-1980 steeg de 
wereldtemperatuur met 0,60 graden 
Celsius. 
Een "slechte" zomer valt dan binnen 
de categorie 'incidenten', want de 
tendens neigt naar warmere en droge 
zomers in onze streken. 

DE OZONWEDLOOP 

Om de afbraak van dfe natuurlijke 
ozonlaag (40 kilometer boven het 
aardoppervlak) te stoppen en af te 
remmen, worden er talrijke plannen 
ontwikkeld die vaak aan het onwaar
schijnlijke grenzen. Op aarde kunnen 
we ozon produceren, om die stof met 
behulp van ballonnen, vliegtuigen 
en raketten te transporteren naar 
de gaten in de ozonlaag. Vliegende 

ATOOMLOBBY RUIKT NIEUWE KANS 

Bij gelegenheid van het vijftig
jarig jubileum van de ontdekking van 
de kernsplijting (november 1938) 
werd door de Belgische atoomlobby 
een dramatisch verhaal gepresen
teerd over het broeikaseffect en 
de zeespiegelstijging. "Allemaal 
de schuld van vuile kolen- en olie
gestookte elektriciteitscentrales" . 
De gepaste maatregel is kernenergie, 
aldus deze atoomclub, want kernener
gie is schoon en goedkoop. "Maar 
kunnen we zomaar toestaan dat Ant
werpen, Brugge en Nederland veroor
deeld worden om ond~r water te lo~ 
pen . Dat is een vraag die de tegen
standers van kernenergie zich eens 
moeten stellen!" Naar alle waar
schijnlijkheid zal ook in Nederland 
de pro-kernenergiebeweging met haar 
gepaste antwoord komen: kernenergie 
of de zondvloed. 

ozonfabrieken die ter plekke (op 40 
kilometer hoogte) ozon produceren 
met behulp van zonnelicht. 
Weer een ander plan gaat uit van 
laserkanonnen die vanaf de aarde de 
schadelijke moleculen in de lucht 
vernietigen. En wat te denken van 
echte kanonnen, die diepvries-ozon 
in de ozongaten moeten schieten? 
Het is maar de vraag of met der.ge
lijke projecten niet het kind met 
het badwater wordt weggegooid. 

1fj 



NIEUWE CENTRALE Bij MAURIK 

Nederlandse waterkracht in 
stroomversnelling 
Zo'n tienduizend huishoudens kunnen sinds 11 oktober 
j . 1. van elektriciteit worden voorzien door de 
nieuwe waterkrachtcentrale bij Maurik. Deze kleine 
gemeente in de Betuwe is er trots op de eerste 
Nederlandse waterkrachtcentrale op haar grond te 
hebben, aldus burgemeester Hoek, maar dit is niet 
helemaal juist. 
Toch heeft de nieuwe centrale duidelijk een groter 
vermogen dan zijn voorgangers, namelijk 10.000 kW. 
De jaarlijkse produktie zal gemiddeld 32 miljoen 
kWh bedragen. 

Stuw bij Mauri k (Foto: PGEM) 

Thijs Belgers 

Ij 

De eerste Nederlandse waterkrachtcen
trale van enige omvang stond in Roer
mond . Deze centrale had een vermogen 
van 640 kW en was in gebruik van 1926 
tot 1974. Bij Hagestein ia sinds 1962 
een centrale in bedrijf, met een pro
duktiestop tussen 1974 en 1984 . Het 
vermogen hiervan is 1800 kW . 
De hoeveelheid elektriciteit die een 
waterkrachtcentrale kan opwekken hangt 
onder andere af van de hooJteverschil
len in het water, het zogeheten 'ver
val' . Nederland - de naam zeg.t het lll 
een beetje - ia niet rijkelijk geze
gend met hoogteverschillen. Traag 
stromen de grote rivieren door het 
landschap. Echter, bij de stuw- en 
sluiscomplexen is er plaatselijk wel 
relatief veel verval aanwezig, kunat
matig dan. 

nieuwe turbines 
In de jaren zeventig stegen de brand
stofprijzen hemelhoog. Tegelijkertijd 
werden er nieuwe waterkrachtturbines 
ontwikkeld, die ook bij relatief klei~ 
ne en sterk wisselende hoogteverschil
len voor een hoog rendement zorgen. 
Met deze twee feiten in het achter
hoofd ging in 1983 de n .v. Provi~ciale 
Gelderse Energie Maatschappij (PGEV) 

om de tafel zi·tten met Rijkswaterstaat 
directie Gelderland. Gezamenlijk werd 
een onderzoek gedaan naar mogelijkhe
den en lokaties voor waterkrachtcen
trales in de Rijn. Uiteindelijk kwam 
als lokatie Maurik uit de bus, bij de 
stuw van Aaerongen. Een studie in 
samenwerking met de Limburgse Rijks
waterstaat wees voorts Alphen aan , 
bij de stuw van Lith (aan de Maas). 
Bij Maurik ging in 1985 de eerste paal 
de grond in. Voor de bouw van turbine 
en ge.neratorinstallatiea werd beroep 
gedaan op de firaa Voest-Alphine 
Machinenbau GmbH uit Oostenrijk . Hier 
kwamen ook de adViseurs van de Donau
kra1twerke vandaan, een onderneming 
die verschillende grote waterkracht
centrales in eigen land exploiteert . 
Bet totale vermogen hiervan is bijna 
2000 mW. Niet zomaar wat adviseurs 
dus, temeer daar Oostenrijk maar 
liefst 71 procent van haar elektrici
teit uit waterkracht haalt. 
De centrale bij Maurik ia uitgerust 
met vier turbines. Of ze alleiaal in 
bedrijf zijn, hangt af van de hoeveel
heid rivierwater dat voorbij stroomt, 
de 'riviera~voer• . Bij een rivierat
voer van 25 liter per seconde werkt er 
slechts één turbine. Om ze allevier te 
laten draaien ia een rivierafvoer van 
175 liter per seconde nodig. De ideale 
situatie ontstaat bij een rivierafvoer 
van 400 liter per seconde. Ia dit méér, 
dan làopt het overtollige water weg 
via de gedeeltelijk geopende stuw. Als 
er per seconde 600 liter Rijnwater of 
meer voorbij stroomt wordt de stuw 
helemaal geopend en komen de turbines 
tot stilstand . Deze situ•tie doet zich 
nog geen vijftig dagen per jaar voor, 
gemiddeld. 
De waterhoeveelheid per turbine wordt 
geregeld door een krans van zestien 
leidschoepen, die het water naar de 
turbines sturen. Zij zijn evenals de 
drie loopschoepen van de rotor verstel
baar. De volautomatische besturing 
zorgt ervoor dat het rendement van de 
turbine steeds zo boog mogelijk is. 
De turbines draaien met een snelheid 
van 78 omwentelingen per minuut. Via 
tandwielkasten wordt het toerental 
verhoogd tot 750. Elke turbine drijft 
een generator aan met een varaogen van 
2500 kW, waarmee het varaogen van de 
gehele centrale dus op 10. 000 kW komt. 
De céntrale zal jaarlijks in gemiddeld 
234 dagen 96 procent van zijn jaarpro
duktie aan stroom halen, wat neerko•t 
op 32 miljoen kWh. Dit is genoeg om 
10.000 huishoudens van elektriciteit 
te voorzien. 

milieu 
Waterkrachtcentrales hebben in verge-



lijking met andere centrales een aan
tal belangrijke voordelen. Ze sparen 
de schaarser wordende brandstofvoorra
den , dumpen geen koelwater in de 
rivier (waardoor het rivierwater war
mer zou worden) en het zuurstofgehalte 
wordt nauwelijks belnvloed . Bovendien 
komen er geen vliegas en verbrandings
gassen vrij, zoals kooldioxyde, zwavel
dioxyde en stikstofoxyde . 
Om te voorkomen dat het drijvend en 
zwevend vuil in de rivier de turbines 
beschadigt, zijn grofvuilroosters aan
gebracht. Deze worden schoongemaakt 
met een automatische reinigingamachine 
die daarmee een steentje bijdraagt aan 
een schonere rivier. 
Volgens de PGEM zal de visstand geen 
of nauwelijks hinder ondervinden van 
de centrale. De trek van de vis 
stroomopwaarts en stroomafwaarts zal 
via de scheepvaartsluis en de aanwezi
ge vissluizen blijven plaatsvinde n. 
Bovendien was in de stuw al een passa
ge voor glasaal aanwezig. De kans op 
beschadiging van vissen die stroomaf
waarts de turbines passeren, is overi
gens beperkt. Dit komt door het lage 
toerental en de ~elatief lage drukval . 
De kanalen in qe centrale zijn boven
dien zeer glad afgewerkt, in verband 
met een zo laag mogelijke weerstand . 

meer waterkracht 
De PGEM timmer t verder aan de weg van 
waterkracht. Vorig jaar is in Alphen 
begonnen met de bouw van een andere 
ce.ntrale. Qua bouw is deze identiek 
aan die bij Maurik . Het opgestelde 
vermogen zal echter 14. 000 kW zijn. 
De gemiddelde netto jaarproduktie aan 
stroom wordt geraamd op 57 miljoen kWh. 
Als alles goed verloopt, zal de centra
le in 1990 in gebruik worden genomen . 
Ook stroomopwaarts aan de Maas zal een 
~aterkrachtcentrale verschijnen . In 
het Middenlimburgse Linne (ten zuiden 
van Roermond) gaat een lang gekoester
de droom van de n . v . PLEM in vervul
ling. De plannen voor een waterkracht
centrale hier dateren uit het begin 
van de jaren vijftig. Diverse ontwik
kelingen aan het energiefront (steen
kool, de vondst van aardgas en de op
koms·t van kernenergie) hebben de uit-

Waterkrachtcentral e bij Linne in aanbouw 

Interieur van de waterkrachtcentr al e bij Maurik 
(Fot o : PGEM) 

voering bijna veerti g jaar vertraagd. 
Eindelijk is dan met de bouw begonnen 
en deze loopt volgens schema. In fe
bruari 1989 wordt de eerste fase in 
gebruik genomen , terwijl het hele 
project in het najaar van 1989 gereed 
moet zijn. Goed voor nog eens 10 . 000 
kw.======================== 
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BOEKBESPREKING 
België na Tsjernobyl 
Ook onze zuiderburen hebben last gehad van de ramp 
bij Tsjernobyl. Voor de Belgische Boerenbond is dat 
aanleiding _gewee$t een brochure uit te geven onder 
de titel 'Radioactieve besmetting en landbouw. Wen
ken voor een doelmatige beveiliging'. 
Toine Huijsman? las de brochure door en éonstateerde 
twee opmerkelijke zaken. 

Boere.n bij Mol 

Toine Huijsmans 
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lp het voorwoord schrijft Jan Minne
ken&, voor21itter van de Belgische 
Boerenbond, dat Tsjernobyl "ons heeft 
geconfronteerd met het feit dat onze 
maatschappij onvoldoende voorbereid 
was op een nucleaire r&lllp. Aangezien 
kernongelukken als Tsjernobyl zich 
kunnen herhalen en land- en tuinbouw 
direct betrokken partij en slachtoffer 
zijn, voelde de Belgische Boerenbond 
zich verplicht o• zijn leden en de be
volking in te lichten over de gevolgen 
van radioactieve besmet.ting op de land
en tuinbouwproduktie en over de concre
te maatregelen die daartegen kunnen 
getroffen worden". 
Twee zeer opmerkelijke zaken zegt Jan 

Minnekens hier voor het toch zo pro
kernenergie Belgische establishment. 
Ten eerste dat Belgiö onvoldoende 
voorbereid was op de raap en ten twee
de dat die nog eens kan gebeuren. Deze 
erkenningen leiden echter nergens in 
d.e brochure tot de conclusie dat het 
toepassen van kernenergie en de land
bouwproduktie twee zaken zijn, die in 
feite onverenigbaar zijn. Integendeel , 
eerder wekt de brochure de indruk dat 
met beschermingamaatregelen de gevol
gen van een nucleaire ramp binnen de 
perken kunnen blijven • 

. 
Jammer 
Dat is ju.er. Een fera standpunt 
tegen kernenergie had de Belgische 
kernenergietegenstanders een machtige 
lobby erbij gegeven. Natuurlijk is bet 
goed boeren en tuinders te informeren 
wat radioactiviteit is, hoe jezelf en 
je bedrijf ertegen te beschermen, aaar 
daar houdt de verantwoordelijkheid van 
een belangenorganisatie niet op. 
Oo~ informatie geven over de econoai
sche gevolgen op langere ~ermijn zoala 
exportinkoutenderving; het niet ~eer 
kunnen produceren bij ernstige. fall
out; enzoVóort, behoort tot de plich
ten van zo'n belangenoreanisatie. 
Waarschijnlijk vindt de Belgische 
Boerenbond dit te ver gaan, aangezien 
zijn leden dan weleens werkelijk tegen 
kernenergie zouden kunhen gaan pleiten 
in dat van kerncentrales vergeven land. 

'Radioactieve besmetting en land
bouw. .Wenken voor een doelmatige 
beveiliging'. Red: Ir . Guido Jans
sen. Uitgave: Belgische Boerenbond, 
Minderbroederstraat 8. 3000 Leuven . 
1988, 62 pp. Uit de inhoud: 
* Wat is radioactiviteit? 
* Hoe komt het in het milieu, in 

de mens? 
* Gevolgen voor de gezondheid. 
* Maatregelen voor, tijdens en na 

de ramp. 
* Maatregelen voor de drinkwater

voorziening, de melksector, vee, 
akkerbouw en tuinbouw. 



De magie van 1992 
Ook op energiegebied werpt de discus
sie over de toekomst van de EG haar 
schaduw vooruit. Vanaf het moment dat 
de regeringen van de EG-lidstaten be
sloten hebben vaart te zetten achter 
de voltooing van de interne Europese 
markt, doemen op vrijwel alle beleids
terreinen projecten op die in 1992 de 
grenspalen zien verdwijnen. 
Op sociaal gebied, in de milieu-wet
geving, op fiscaal terrein verschijnen 
berichten die ofwel zegeningen ofwel 
rampen voorspellen voor de Nederlandse 
economie. Meestal zijn de zegeningen 
voorbehouden aan de bedrijven en de 
rampen aan de burgers. Drugsbestrij
ding en vreemdelingenbeleid van Neder
land worden nu al aangepast aan de 
politiek van de andere EG-staten. Een 
stringent milieubeleid wordt door
kruist door Europese wetgeving. En de 
SBP neemt al een voorschotje door in 
baar nieuwste elektriciteitsplan im
port van stroom als substantiële bij
drage aan de Nederlandse energievoor
ziening aan te kondigen . 
Het wordt dus tijd om ook op energie
politiek gebied te onderzoeken of deze 
Europese euforie gevolgen gaat hebben 
voor Nederland . 

symbolische waarde 
Laat ik voorop stellen dat bet jaar 
1992 vooral een symbolische waarde 
heeft. Er zullen niet automatisch 
allerlei nieuwe regels in werking tre
den: voor iedere verordening of richt
lijn gelden afzOnderlijke procedures 
en tijdschema's. Voor de samensmelting 
van bet energiebeleid van de lidstaten 
is 1996 als ijkdatum genomen. 
In ae Memorie van Toeliébting bij de 
jongste begroting van Economische Za
ken laat minister De Korte ons van de 
belangrijkste voornemens kennis nemen: 
een verbetering van de energie- effi
ciency met 20 procent; beperking van 
het aardolieverbruik; minder aardolie 
en aardgas in de elektriciteitsvoor
ziening en concurrerende energietarie
ven voor industriële grootverbruikers. 
Nu zijn dat bepaald niet allemaal wen
sen waartegen de energie- en milieu
beweging zich zal willen verzetten. Zo 
staat een actief energiebesparinga
beleid al jaren hoog op het verlang
lijstje van de milieubeweging . Bij de 
in september in de Tweede Kamer ge-

voerde discussie over het elektrici 
teitsbesparingsplan van De Korte is 
zelfs forse kritiek geleverd op de te 
beperkte regeringsplannen, ook al zag 
de minister de meeste moties als een 
ondersteuning van zijn beleid . 

adder 
Wat betreft de beperking van aardolie 
en gas in de elektriciteitsvoorziening 
schuilt er een belangrijke adder onder 
het gras. In EG-verband wordt immers 
als alternatief voor fossiele brand
stoffen niet zozeer gedacht aan de uit
breiding wind- , water- en zonoe-energie 
als grondstof voor stroom, maar veel
eer aan kolentechnologie en kerncen
trales. In de begrotingstoelichting 
lezen we ook dat de regering nog steeds 
van plan is om al in 1989 een besluit 
te nemen over de bouw van kerncentra
les. Berichten dat de regering in deze 
kabinetsperiode zijn .handen niet meer 
daaraan zou willen branden, worden 
daarmee tegengesproken. En 1989 is al 
erg dichtbij . 
Als bet EG-beleid mede moet dienen om 
er hier nieuwe kerncentrales door te 
drukken, zal dat de anigo voor de Euro
pese eenwording nog verder op de proef 
stellen. We kunnen onze borst weer 
nat maken!:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: 

Wilbert Willems 
Statenlid unks Brabant 

Grenspalen 
verdwij.nen 
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KLEINSCHALI G VERMOG EN RUKT OP 

In 1987 is he t decen traal opgestelde 
vermoge n (voor elektriciteitsopwe k
king) i n Nederlan d met 9% toegenomen . 
Het kleinsc h a l ige ve r mogen van zelf
opwekk e rs en e l ektriciteitsbedrijven 
(totaal 2. 124 MegaWatt) beslaat nu al 
14% van het total e opgestelde vermo
gen . Warmtekrach t -koppeling zit in de 
lift, aldus een onderzoek van de VEEN, 
Vereniging van Elektrici tei ts Exploi
tanten in Nederland . In drie jaar 
tijd verdubbel de dit vermogen tot 
1. 939 MegaWatt . Vuil verbrandingsin
stallaties vertegenwoordigen 146 MW , 
windturbines (inclusief twee wind
paren) 30 MW, biogasinstallaties 14 
MW en waterkracht 4 MW (in 1987). 
Het VEEN-onderzoek doet geen uitspra
ken ove r toekomstige ui tbr eidingen. 
Wel wordt gesignaleerd dat er proble
men bestaan t en aanzien van s ubsidie
regelingen, e n e rgieprijzen en teru g
levertarieve n . Wat dat laats~e betreft 
mag de VEEN de hand in eigen boezem 
steken! 

MILIEUTELEFOONBOEK 

Vereniging Mili e udefensie kreeg na d e 
ramp bij Tsjernobyl veel te l efonische 
vragen te verwerken van verontruste 
mensen. Mede hiervoor we rd in mei 1987 
een speciaal telefoonnummer geopend: 
de Milie utelefoon (020- 269 161, maandag 
e n donderdag van 9.30 tot 12 . 30 e n van 
13.30 tot 16.30 uur) . 
Sindsdien zijn e r heel wat vragen bin
nengekomen. Over loodvrije benzine, 
vlobestrijdingsmiddelen, bosbessen na 
Tsjernobyl, fosfaten in wasmiddelen , 
enzovoor~. Veel vragen èn antwoorden 
zijn nu gebundeld in een handzaam e n 
overzichtelijk boekje: ' De mees t voor
komende vragen aan d e Milieutelefoon ' . 
Ed Nij pels, milieuminis~er e n sponsor 
van 020-269161 , schreef het voorwoord: 
"Dat de één nadenk~ e n vragen stelt , 
werkt aan stekelij k. Dat de ander luis
tert e n a n t woordt, is bij de Milieu
telefoon vanzelfspreke nd. Dat de over
heid alleen maar een goe d milieubeleid 
kan voeren als de mensen kritische 
vragen blijven stellen, is zeker." 
Maar kritische vragen moeten natuur 
lijk wel aan d e minister zelf worden 
gesteld : 070 - 264 201. 
Roept u maar! 

SPOORWEGVAKBOND TEGEN ATOMEN 

De Westduitse vakbond van spoorwegper
sonee l (GdED) wil de treinen niet 
meer op atoomstroom laten rijden 
Bovendien moet de Westduitse Spoor
wegmaatschappij haar aandelen in de 
kerncentrale van Neckerwestheim onmid
delijk verkopen . Het personeel dringt 
ook aan op stopzetting van het Kalkar
project en de opwer kingsfabriek in 
Wackersdorf . 
Het s poorwegpersoneel is nog steeds 
zeer gebelgd over het feit dat er in 
1987 7 .300 ton radioactiel besme~ 

melkpoeder (meer dan 5000 Be querel) 
per t rein we rd vervoerd. Het transport 
verliep zonder veiligheidsmaat re gelen 
omd at de overheid niet vertelde hoe 
gevaarl i jk de lading was. Nu slaat 
het pe rsonee l terug met mil ieuvrien
deli jke eisen. 

illustrati e door Wim Stevenhagen. 
Zie Milieutelefoonboek . 
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