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REDACTIONEEL 

Als Borssele uit elkaar klapt. valt dan bij mij 
het licht uit? Ik hoop het, want hoe kom ik 
anders op het idee om naar de meterkast te 
lopen. Wantdaarliggenmijnjodiumpillen. Ik 
heb er twee potjes van gekocht. Alle pillen uit 
het ene potje heb ik rood geverfd en die uit 
het andere blauw. Als Doel uit elkaar spat, 
dan neem ik de blauwe en mocht half Borssele 
laag over komen vliegen, dan neem ik de 
rode. De verf is loodhoudend. Daar kleven 
welliswaar gezondheidsbezwaren aan, maar 
de bescherming tegen radio-aktiViteit is dan 
wel optimaal. Het lullige is toch dat het licht 
uitvalt. Hoe kan ik in het donker de kleuren 
onderscheiden? Ik zit te dubben om in iedere 
blauwe pil met een fijne naald een 'D' te 
graveren en in de rode een 'B'. 
Ach, eigenlijkgeloof ik er helemaal niet in dat 
die pillen echt helpen. En waarom moetikdie 
pillen uitgerekend bij mijn meterkast 
klaarleggen? Ik leg mijn zekeringen per slot 
van rekening ook niet in het medicijnkastje ... 
Binnenkort, als de grenzen van Europa 
verdwijnen, zal ik mijn kleurenspectrum 
jodiumhoudende pillen aanzienlijk moeten 
gaan uitbreiden. En dan komt dat hele 
Oostblok er binnenkort ook nog eens bij. 
Want daar staan me toch een zootje 
levensgevaarlijke centrales. Hadden ze niet 
beter eerst die dingen eruit kunnen gooien, 
voordat ze dat met hun regeringen deden? 
Nou zitten wij er ook mee. 
Thssen haalqes. het gaat daar nogveel slechter 
met links als hier. Ik snap ik niks meer van. 
Wij ons hier een beetje uit de naad lopen voor 
een linkse meerderheid en daarvegen ze met 
de socialisten de vloer aan. Toch wel triest 
voor die mljnwerkerszoon. Had ie het eindelijk 
ver geschopt en dan schoppen ze hem er 
weer uit. En wat te denken van het nieuwe 
geheime wapen van Rusland? Die 
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Gorbatschow is ook een gehaaide. Ik heb 
hem al een paar keer gerookt en ik moet 
zeggen, hij smaakt prima. Maar Gorbatschow 
schaadt wel de gezondheid en kan longkanker 
of hartklachten veroorzaken. Misschien wel 
een beetje opportunistles voor een partij als 
Groen Unks, maar wat te denken van een 
nieuw filtertje op de markt? Beekers Extra 
Ught? 

ENERGIE ATLAS deel 2 

Oost-Duitsland (D.D.R.) geeft eindelijk haar 
geheimen prijs. De energievoorziening en de 
milieusituatie staan beschreven in deel 2 
van de Energieatlas. Pagina 12-13. 
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WINSEMIUS: STROOMVOORZIENING MOET ANDERS 

VEEN krijgt veeg uit de pan 

Gastspreker P. Winsemius kon direct na 
opening van de vergadertng van de VEEN 
(Vereniging van Exploitanten van Elektrt
clteitsbedrljven in Nederland) met zijn be
toog beginnen. De ex-mJnlstet van MilJeu 
legde bijzonder duidelijk uit dat er nogal wat 
mis is met het Nederlandse mllleu. Hij somde 
een groot aantal problemen op. en stelde de 
nutsbedrijven er voor een deel verantwoor
delijk voor. Volgens Wtnsemius moeten de 
stroombedrijven hun deel van de mllieu
problematlek oplossen. De passleve houding 
moet plaats maken voor actief handelen. Op 
korte termijn zullen de stroombedrljven hun 
plannen hiertoe moeten maken. Doen zij dit 
niet. dan kan de overheid niet lijdzaam toe
zien en zullen er drastische dwangmaatrege
len volgen. Waannee de stroombedrijven hun 
grip op verdere ontwikkeJJ..ngen verliezen. 
Het ut~angspunt voor de plannen moeten 
het Natlo~ Mllleubeletdsplan (NMP) en 
het regeerakkoord zijn. 

speelveld 

In de eerste plaats moet het speelveld bepaald 
worden, namelijk de relatle energte-mJlleu. 
Bekeken moet worden voor welk deel de 
nutsbedrijven verantwoordelijk zijn. De 
stroomdlstrlbutle-sector heeft geheel te maken 
met kitmaatsverandering en verzuring, en is 
erg verspillend. Hij ts ook van grote invloed 
op deverspreldingvangevaarlljke s toffen, de 
verwijdering van afvalstoffen, en verstoring. 
Verder speelt deze sector een rol blJ de ver
droging. 
Daarna moeten de doelstellingen geformuleerd 
worden. Als dit ~beurd Is. moet nagegaan 
worden welk pakket maatregelen nodig ls; 
welke drempels er zijn; of het haalbaar is; en 
welke doelgroepen er zijn. Ten slotte moeten 
er prioriteiten gesteld worden, want niet alles 
kan tegelijk worden aangepakt. Ook moet 
men nagaan hoe het staat met de v11jwilltg
he1d, en vooral moet voorkomen worden dat 
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De Nederlandse stroomexploitanten, verenigd in de 
VEEN. moeten zich snel gaan bezig houden met het 
milieu. Zij zijn in grote mate verantwoordelijk voor 
zure regen, klimaatsverandertng en energieverspil
ling. Als zij niet snel overgaan tot milieuvriendelijk 
gedrag, zal de overheid hen moeten dwingen. Aldus 
ex-minister Winsemius tijdens een ledenvergadering 
van de VEEN in december. Reint Staal zat erbij en 
maakte. een samenvatting van de veeg uit de pan. 

projecten de mist ln gaan. 
Eén van de te form,uleren doelstellingen Is de 
reductie van de uitstoot van 8 m.ll~ ton 
CO 2 , ofwel een reductie van 11 procent tot 
het jaar 2000. Het regeerakkoord wil 5 mJUoen 
ton extra boven het NMP, dat nauweliJks 
lnglng op dit probleem. 

maatregelen 
De reductie van C0-2-uttstoot kan worden 
gehaald door onder andere Inzet van 1000 
mW wlndenergte, Inzet van 2000 mW wannte
krachtkoppeltng, een gemiddelde van drie 
spaarlampen per wontng. en door een be
sparing van 25 procent op verwarming. 
De doelstelllng volgens het regeerakkoord ls 
reêel haalbaar, maar er zijn wel grote in
spanningen voor nodig. De problemen rond 
energle en mllleu moeten zoveel mogelijk 
decentraal worden aangepakt. Het belang
rijkste ls dat er een gedragsveranderlng 
optreedt. zo hield Wlnsemius de stroomex
ploitanten voor. En alsof dat nog niet genoég 
was. stelde hij dat er rekening mee moet 
worden gehouden. <lat op langere termijn de 
eisen nog verder aangescherpt zullen wor-
den. ---------------------------

Reint Staal 
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TUSSEN HIGH TECH EN BOERENVERSTAND 

Huis van de toekomst 

Staat het 'huis van de toekomst' er al, of moet het nog 
gebouwd worden? Ik weet het niet meer. Publikaties 
aan de lopende band. En waar is nu het .. echte" huis 
van de toekomst. Geografisch gezien zijn er drie 
potentiële kandidaten: Castricum. Heiloo en Rosmalen. 
Als ik Cbriet Titulaer moet geloven dan is Rosmalen 
de grote kanshebber. Als je zonnecellen op je dak zet 
en de knop van het GEB op nul zet, ben je al een 
aardig eind op weg volgens Sjoerdsma in Castricum. 
Maar het verste kom je door herwaardering van de 
'poepdoos' en geen rioolaansluiting maar een 'beerput' 
volgens Hans de Man. De conclusie laat ik aan de 
lezer. 
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Adrievan de 
Water 

OpmerkelljkJsdatdeldeeënoverdetoekom
stige energievoorziening al aardig uitvoer
baar zijn. getuige onder andere een inzen
ding voor de Telematica-prijsvraag van de 
Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen 
(BNS). Wij zullen echter ons gedrag. onze 
nonnen en waarden eens moeten gaan bezien 
om de toekomst 'leefbaar' te houden. 

het toekomst-huis 

Volgens ons boerenverstand en volgens de 
zovele rapporten zoals 'Zorgen voor Morgen' 
en bet Nationaal Mllteubeleidsplan+ (NMP
plus) moeten we met z'n allen mlnder energie 
gaan verbrulken en beter met ons mllJeu 
omgaan. Dan moet er nog heel wat veran
deren. Het onwrikbare geloof in de techniek 
zal meer plaats moeten maken voor nonnen 
en waarden. aangepast aan de snel veran
derende Ujd. Maar ... hoe zal het er gaan uit
zien in dJe toekomst? Hoe zullen we wonen en 
werken? 
Als we spreken over het HUIS VAN DE 
TOEKOMST staat dat nog niet eens zo ver 
wegvan nu. Devoorzlentngenindathuisz1jn 
niet alleen een voortvloeisel van vernieuwin
gen, doch ook van de noodzaak tot verande 
ringen ten gunste van het mJIJeu. 
In het kader van een Ideeënprijsvraag ter 
gelegenheld van het 40-jartgjubUeum van de 
B.N.S mocht eenieder zijn Ideeën op papier 
zetten. Het accent moest eigenlijk liggen op 
de ruimtelijke gevolgen van de 'telematica' in 
het jaar 2025. Er waren welnJg inzendingen. 
vond de juty, en geen enkele voldeed aan de 
gestelde criteria. Eentje wil ik er toch 
uitpakken, die gewaardeerd werd met een 
premie. OJt als Inleiding op het huls van de 
toekomst. 
De woningen. geprojecteerd in een bestaande 
woonwijk In Amsterdam, .hebben geen ra
men volgens de vijf Tilburgse ontwerpers 

(twee stedebouwkundigen, twee architecten 
en een energledeskundlge). "Niemand wU 
toch uitkiJken op de jungle oan Amsterdam" 
zegt ontwerper Paul Kursyens in een inter
view. 
Door een 'IV-scherm, zo groot als een wand, 
blijven de mensen toch In contact met de 
buitenwereld. Vla glasvezels in het dak komt 
er daglicht binnen. Verder zijn er geen tussen
wanden In bet huis. Achter de historische 
trapgevels gaat een 'high tech gevel' schUil, 
waarvla een antennesysteem alle communi
eatle naar bJnnen komt en weer naar bulten 
gaat. Er Is geen aansluiting op een gas-, 
elektrtctteits- of waterleidingnet Oe conven
tionele- brandstoffen 7.1Jn tegen die tijd 7.0 

duur geworden dat men volledig is 
overgeschakeld op duurzame energiebron
nen als bijvoorbeeld zonne-energte. De 
verzadiging. van de markt van de chipsindus
trie zorgt ervoor dat de priJs van de T.onnecel, 
welke op eenvoudige wijze uJt chJpmateriaal 
kan woroen vervaardigd. aantrekkelijk wordt. 
De elektrische apparatuur Js dusdanig zuinig 
dat elke drie woningen zichzelfkunnen vool7lén 
met circa 100 m2 zonnecellen oppervlak. Een 
deel van de energie komt ten goede aan 
waterstofproduktie (elektrolyse van water) 
voor verwarmJngsdoeleinden. Deze elektro
lyse Is ook onderdeel van de waterrelnlglng 
van het opgepompte grondwater. Het hulsvuil 
wordt gesorteerd waarbij bet herwinbare 
gedeelte in kleine blokjes wordt geperst en 
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afgeleverd aan de gretige. sterk groetende 
recyclJng Jndustrte. Het composteerbare afval 
wordt teaamen met de vrijkomende stoffen 
van het tollet tot compost verwerkt. Zodoende 
resteert-slechts een kleine hoeveelheld afval. 
Ondanks de opmerking van de .InZenders 
dat ze eF zelf nJet 1n wtUen wonen, geeft het 
voorgaande toch een aardig reallsUsche kijk 
op de toekomst weer. De heren gaan er dus 
van uit dat de rol van fossiele brandstoffen 
geleldeliJk overgenomen zal worden door 
duurzame energiebronnen. Daarnaast ZJJl
len biJVoorbeeld brandstofcellen een rol gaan 
spelen. De totale energiebehoefte zal door 
energiebesparing ver teruggedrongen zijn. 
NOVEM en ECN gaven onlangs een weer
spiegelingweer van dit Idee 1n hun beleldspJan 
tot hetjaar 2000. het zogenoemde "NOPEC
plan" (Non Pollutlng Energy Concept), dat 
werd gepresenteerd tijdens een studiedag. 
Vooralsnog zagen zij een grotere rol wegge
legd voor kernenergie. daar zij denken dat 
duurzame energte alleen de behoefte In 2000 
nJet kan dekken. 
OeontwerpersuttTIIburggevenaandat90% 
van de technieken. dJe In hun.Amsterdamse 
ontwerpverwerkt zijn. nu al~ts. 
Slechts 10% Is een gok. De vraag komt dan 
op: Waarom Is of wordt het buis van de 
toekomst nog nJet gebouwd? 
In de Verenigde Staten kent men al 'snu:ut 
houses' en het toekomsthuJs Xanadu. Ook 
In Japan bouwt men Ijverig aan elektro
nische staaltjes van perfectie. En wtj kennen 
al de gebouwbeheers- en gebouwautomatl
sertngssystemen. Welnu: ons aller Cbriet 
Tituiaer verraste ons vorigjaar met het idee 
voor de boUW van Het Huis ...•... , Jawel. Tot 
onze verbazing was Cbrlet niet de entge. WIJ 
hoorden gelUlden uit Castricum, en laatst 

kwam miJ nieuws uit HetlOQ ter ore. Laten we 
even de felten op een riJtje zetten. 

Rosmalen, de publiekstrekker 

Bouwtijd: november 1988 - junJ 1989. Pro
jectkosten: 11,5 miljoen. 
Dit huis Werd 1n 1989 tn aller ijl opgetuigd In 
het pretpark Autotron te Rosmalen. Chrtet 
ntulaer wtlde •op basis van verandertngs· 
processen dfe ztch voordoen tn onze sa· 
menlevtng laten zfen waarom het wonen tn 
2000 anders zal zyn dan vandaag". Het 
moest In alle opzlchten een futw1stlsch ~ 
worden. een proeftuin voor nieuwe tech
nieken, ult.mondend 1n een geautomatiseerd 
huts. Cbrlet ~t zelf toe dat het werkeliJke 
ltuts van de toekomst er ande1"8 uit zal zien. 
Rosmalen Is alleen ·een $tuk gereedschap b.IJ 
het nadenken over wonen 1n de toekomende 
tiJd. Het huts bevat een gebouwbehee1"8sys
teem welke de mogeliJkheld biedt vanaf elk 
gewenst punt In de woning huishoudelijke 
apparatuur te bedienen. De computer ana
lyseert elk appa!1Ult wat In een stopcontact 
gaat en vertikt 't spanning te gevetl als er niet 
voldoende energie Is of niet velltg genoeg Is. 
Teleurstelling: deze 'lnteWgente stopcontac
ten' zijn nep. Een en ander ts nog niet 
~. Weltshetmogelljkomte'tele
shoppen' en te 'tele-bankieren'. De bevel
ltgtng schijnt ook belangrijk te zijn. Alle 
snuljes op dit gebled zljn verwerkt. Ver
warming: nJets nieuws. Luchtverwannlng 
(geregeld met GBS). Op de Personal Com
puter kan alles worden bekeken en kun je 
'energtemanagement' plegen. Maar liefst VIJf 
HR-ketels staan opgesteld voor de ver
wanntng. waarvan een experimentele. Voor 
de vorm heeftmen een zonnecollector op het 

Zonneenergtehuts Castrlcunt (foto: PBE Noord-Holland) 
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dak geplaatst voor warmwaterbereiding en 
wat panelen voor noodstroomvoorziening. 
En hou je vast: een computergestuurde toi
letcombinatle. Op die toiletten kom ik nog 
terugbij 'Heiloo'. Verderzijnernog eindeloos 
veel meer technische snufjes. Helaas wordt 
er in Rosmalen niet gewoond, maar alleen 
getoond. Dus welke snufjes nu echt interes
sant zijn is moeilijk te zeggen. 

Naast cv ook PV in Castricum 

Bouwtijd: augustus 1988-augustus 1989. 
Projectkosten: circa 320.000 gulden. 
Een doodgewoon rijtjeshuis in een 
nieuwbouwwijk van deze kustgemeente. 
Initiatiefnemers waren Evert Sjoerdsma en 
Cees Daey Ouwens (Provinciaal Buro Ener
gie Noord-Holland). De achtergrondfilosofie 
was eenvoudig. Men vond dat het tijd werd 
dat aangetoond werd dat fotovoltaische 
zonnecellen-energie als een volwassen tech
niek kan worden beschouwd. Bouw dus een 
huis zonder een aansluiting op het net van 
deelektriciteitsboeren. Legdaarmee nadruk 
op hetelektriciteitsverbruikvan een woning. 
De afgelopen jaren is er veel gasbesparing 
gerealiseerd, doch het elektraverbruik is 
toegenomen. Goh!, die ideeên van die 'Tilburgse 
club waren zo gek nog niet. De ontwerper 
bewoont het huis zelf. Er is een huisje bijge
bouwd om metingen te kunnen verrichten. 

Rosmalen. publiektrekkend toekomsthuis 

Het stroomverbruik van de computer (die 
wel op het net is aangesloten in verband met 
metingen door het energiebedrijf) is hoog in 
verhouding tot de rest van de woning. 
Heel gewoon, alleen wat panelen in de dakcon
structie (32 m2) en alle huishoudelijke 
toestellen aangepast aan de spanning van 
de zonnecellen en op gas. Alle energiebe
sparingsmogelijkheden 71jn uit de kast ge
trokken en voor de verandering staat het 
huis weer eens ouderwets op het Zuiden. 
Mocht de zonnecel-installatie het niet red
den in de Winter (schaduw, bewolkte dagen, 
lage zonstand) dan is er een nood
stroomvoorziening in de vorm van een 
'Hondaatje', een piepkleine warmtekrachtcen
trale in de vorm van een generatorop gas. De 
verwarming, indien nodig - het huis is goed 
geisoleerd - gebeurt met twee gevelkachel
tjes. Er is ook gedacht aan het feit dat, Wil 
men op deze manier zichzelf voorzien. er ook 
iets aan het gedrag moet worden gedaan. 
Zou het huis van de toekomst van ons toch 
veranderingen in normen en waarden ver
langen? 

Heiloo: terug naar toen 

Bouwtijd: 5 maanden (1988). Projectkosten: 
ca. 250.000 gulden. 
Hans de Man gaf mij het idee van de ver
gelijking van de 'huizen van de toekomst' en 
een mogelijk antwoord op de vraag waar nu 
'het echte huis' staat. Zijn bijdrage aan het 
geheel: "And now sa mething completely dif
ferent". Concreet: verkleining van het ver
bruik van energie, water en andere stoffen 
door een combinatie van techniek en gedrag, 
gebaseerd op aangepaste normen en waarden. 
Hans de Man gaat ervan uit dat we bepaalde 
welvaartsideeën hebben over hygiêne, gemnd-
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held en comfort die om verandering vragen 
wtllen we kunnen wonen in de toekomst. in 
een woning van de toekomst. Het lijkt er op 
dat we oude paarden van stal moeten halen, 
oude normen van vroeger moeten leren her
waarderen. Ugtde toekomst in het verleden? 
De Man liet zijn mllleuvrlendelljke woning 
bouwen aan de hand van gezonde ideeên 
vanuit Zweden (clivius mustrwn of compost 
toilet) en ldeeên die leven bij De Twaalf Am
bachten te Boxtel. Ktlstinsson (minimum 
energiewoningen te Schiedam) was de archi
tect. 
Het huis, wederom een gewoon "huis-tuin
en-keuken-huls" is van tevoren goed 
uitgedacht en kwam ook nietzonder meer tot 
stand. Eerst kwam de composteur (een grote 
bak), daarna het.huls. Nu komen we op een 
Interessant punt: het toilet. In Rosmalen was 
het toilet computergestuurd, hier is het 
gestuwd op aandrang. Er wordt niet gespoeld 
-maar gestoeld. Door de valhoogte is een 
goede afvoer gegarandeerd naar de compos
teur die het tesamen met het composteer
bare hulsafval (vla de stortkoker in de keuken) 
composteert. De composteur wordt belucht 
met lucht die wordt voorverwarmd door de 
afValwarmte van onder andere de module
rende geiser. Het grtjs afValwater wordt gezui
verd in enkele stappen en komt uiteindelijk 
in de vijver in de tuin waar het vla de natuurlijke 
weg (overloop) zijn weg Vindt in de natuur. 
Grijs afvalwater is het afValwater van de 
badkamer en de keuken. De zulvering gaat 
via een grofvuilfilter en een aêroób ruternaar 
een bezink.tank. vanwaar het gepompt wordt 
naar de overloopvijver. De energie die Vrijkomt 
bij de compostering en afvalwaterbehande
ling wordt voor ongeveer de helft terugge
wonnnen via een warmtewisselaar en levert 
een bijdrage in de verwarming van het huls. 
Het huls is ontworpen als een zogenaamde 
'mllllmmn-energtewonlng'. Er is nagedacht 
over waarom en hoe verwarming. Heel een
voudig: je moet warmte produceren daar 
waar ze nodig is en als ze nodig is, als er 
Iemand aanwezig Is. Er is een gecombi
neerde installatie voor luchtverwarming~ 
warmwaterbereldlng, ventilatle en 
warmteterugwinning (vergelijk met 
Schiedam). Er zijn zogenaamde strallngspa
nelen geplaatst in de eethoek onder de tafel 
en in de zithoek. Comfort en behaaglijkheld 
Zijn beheittden, en zelfs verbeterd. In tegen
stelling tot de thermostaatcultuur, aldus 
Hans de~ wordt de venvanntng uitgescha
keld als men niet bij de twee potentieel 
warme plaatsen is. Dit vraagt natuurlijk wel 
om acceptatie. De ventilatie is grotendeels 
natuurlijk bulten het stookseizoen. Er wordt 
aan de hand van de windrichting en windsnel
held geventileerd, wat het energieverbruik 
beperkt: "zeilend ventileren". Het water van 
de wasmachine wordt apart toegevoerd en 
voorverwarmd door een zonneboiler . 

. Door een combinatie van techniek en gedrag 
is de wasmachine zulnlg in het verbruik van 
water en wasmiddel. In plaats van een koelkast 
is er een koele kast. Waarom niet gebruik 
maken van de schaduw? In de richting waar 
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V~eJijkenc:l warenonderzoek Huie van de Toekomst 

•gewoon hufs' .Rosmalen 

oppervlakte 220-250 440 
rri' 

lnhoud 275-320 1520 
m3 

elektr. verbr. 12-13.6 • 
kWh/m2 

gasverbruik 7,8-9,1 • 
m3/rri' 

energiekosten 4,8-5,6 • 
fl/m3 

projectkosten 175-200 11500 
xfl. 1000 

bouwtijd 6-12 8 
maanden 

elektr /jaar 3000 6600-11000 
kWh 

gas/jaar 2500 3700-5200 
m3 

water/jaar 210 • 
m3 

afval/jaar 1200-1500 • 
kilo 

de meeste schaduw is, wordt een kast ge
plaatst die koel genoeg Is gedurende de 
meeste tijd van het jaar. In de zomer zorgen 
extra bomen bulten voor de benodigde 
schaduw. 
Waar leidtditalles toe? Een enorme daling in 
het gas, water en stroomverbruik en veel 
minder afval .. Hans de Man vindt verdere 
ontwikkeling In bijvoorbeeld het kader van 
het rapport 'Zorgen voor Morgen' nodig. 

Ikdenkdatwe de normen en waarden hlertn 
ook moeten betrekken, zoals in hét begin als 
gezegd. Zou het een idee Zijn Heiloo, Cas
tricum en Rosmalen te integreren in één 
woning? Waar moet~ we naar toe in de 
toekomst, of staat de toekomst er al? 
Aan de lezer de conclusie over "zorgen voor 
morgen•.-------------------------

Castrlcum 

245 

332 

4 

3,3 

1,75 

320 

12 

1000 

1000 

• 

.. 

Hefloo 

178 

352 

4.5 

0,85 

0,75 

250 

5 

800 

300 

35 

300 
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ATOOMLOBBY PROBEERT GEZICHT TE REDDEN 

Franse schijnbewegingen 

Frankrijk heeft een aantal problemen. De binnen
landse nucleaire industrie is volwassen geworden en 
nu wordt het tijd voor bezinning. Ook de publieke 
opinie begint zich tegen kernenergie te keren. Verder 
kampt de elektriciteitssector met een enorme overca
paciteit en werkt de natuur als spelbreker. 

WimKersten 

• 

Ongemerkt spookt Tsjemobyl' ook door 
Frankrijk. getuige de laatste verkiezings
suksessen (11% van de stemmen) van de 
Franse Groenen. Volgens MJnister van In
dustrie, Roger Fourraux. moet kernenergie 
door de bevolking blijvend worden geaccep
teerd. "Het publiek vraagt om duide!Ukheid, 
er moet 'glasnost' komen in de nucleaire 
vraagstukken want de Franse consensus is 
uiterst breekbaar". Hardop wordt er al gespro
ken cwer een ul.teenrafeJJng van de atoomsec
tor, waarbij men denkt aan het losmaken 
vanhet Instituutvoor Stralingsbeschenntng 
en Nucleaire VeJI1gheJ.d uit de nucleaire lobby, 
teneinde de adviezen van dit instituut 
onafhankelijker en objectiever te doen 
uitkomen. In feite herbergt de staatstlnna 
CEA(Commissariatàl'Energl.eAtomique)de 
hele atoomindustrie, inclusief de controle
rende afdelingen. Eigen)ijk Zit de totale splijt
stofcyclus ingenesteld binnen de CEA. die 
voor de toekomst torenhoge problemen ziet 
opdoemen. 

uftleg aan bevolking 

De verwerking en de opslag van radioactief 
afval en de ontmanteling van de oudste 
kerncentrales (bv. de reactor van Brenntlis 
inBretagne,injuni 1968voorheteerl9tgaan 
draaien en na 8 maanden op 23 januari 
1969 voorgoed stilgelegd) stelt de atoomba
ronnen niet alleen voor economische proble
men, maar vooral voor een psychologisch 
vraagstuk: "Hoe vertel ik de bevolking dat in 
haar omgevillg een uitstekende opslag-plaats 
ligt?" De opwerkingsfabrieken van Cogéma 
(in Cap La Hague) produceren zoveel pluto
nium uit de opgebrande splijtstofstaven <uit 
binnen- en buitenland> dat ook dààr een 
overcapaciteit ontstaat. Oorspronkelijk 
zouden kweekreactoren met dit plutonium 
geladen worden, maar ook daarin is de klad 
gekomen. De S"-perphénix blijft met veel 
horten en lekken een geisoleerde kweekreac
tor in West-Europa. Buitenlandse klanten 
zijn er niet (meer) en de CEA erkent nu ook 
volmondig dat dergelijke kweekreactoren pas 
over 20 tot 30 jaar rendabel zullen worden. 

Nu overweegt men het gewonnen plutonium 
te mengen met venijkt uranium, zodat een 
nieuw soort splijtstof ontstaat. MOX. dat bij 
het Belgische BeJgonucleaire is ontwikkeld. 
Wanneer alle bestaande 55 Franse kerncen
trales op deze MOX-staven zouden over
schakelen, kloppen de verleende vergunnin
gen niet meer. De Franse atoomheren zullen 
dat wel niet als het grootste probleem be
schouwen: de bevolking echter wel. 
Over de opslag van het radioactieve afval 
maakt CEA zich grote zorgen. Niet zo zeer 
vanwege de technische vraagstukken, maar 
juist vanwege het publiek: "Men loopt over 
van emotionele reacties, die niet rationeel 
zijn ... r Het oude lie~e dat al jaren eerder in 
andere landen werd gezongen en gehoord. 
CEA wtl in 1991 een deftnitieve opslagplaats 
hebben, en dat zal geen gemakkelijke klus 
worden •. Beg1n oktober 1989 werd een beoogde 
lokatie - na drie jaar van protesteren door 
m111eugroepen, plaatselijke overheden en be
volking - door een Zuidfranse administra
tieve rechter afgewezen. Cogéma leed haar 
allereerste nederlaag rond de beoogde 
opslagplaats van Crau bij Istres-Münmas 
(Marseille), waar men 280.000 ton uranium 
wtlde opslaan in de laatste half-woestijn van 
Europa. Of dit de eerste gevoelige nederlaag 
is voor de totale Franse atoomindustrie, is 
nog niet duidelijk. Want intussen walst men 
rustig verder: op 27 november werd in Go!fech 
een nieuwe kerncentrale geladen Dlet brand
stofstaven. Deze 'eerste-kemcentrale-na
Tsjemobyl' mag straks gewoon draaien alsof 
er niets aan de hand is. De Franse anti-kern
energiebeweging en de Franse Groenen hebben 
er nu wel hun tanden ingezet. aangemoedigd 
door de rechterlijke uitspraak in Marseille. 
Twee andere mogelijke opslagplaatsen (Sou
laines bij Troyes en Segrébij Angers) worden 
nu angstva111g in de gaten gehouden. 

horzels 

De atoomindustrie krijgt ook steeds meer 
last van een nieqwe horzel: CRB-RAD ( Com
mission Réglonal lndépendante d'lnforma
tion sur laRa.dioactMté). Deze m111euorgani
satie heeft een meetnet opgezet om de radio
actl:viteit in Frankrijk op te sporen en te 
openbaren. Tsjernobyl vormde uiteraard de 
aanleiding omdat er in april-mei 1986 in 
Frankrijk niets aan de hand was. Zo luidde 
althans de officiele verklaring van de rege
ring op vragen over mogelijke radioactieve 
wolken bovenLadouce France. "Vanwegede 
afstand ts het Franse grondgebied voUedig 
gespaard gebleven voor ra.dtoactteve wolken 
utt Tiyemobyr•. Een groep verontruste Fransen 
sloeg op eigen initiatiefwel aan het meten en 
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Geplande lokaties voor kernafval 

kon onmlddellljk aantonen dat de wolk ook 
F'l'ankrtjk had bezocht. Tegenwoor~ wor
den de rtvteren de Setne. Rhone en Loire 
permanent bemonst«d. Met verblu1fende 
resultaten. Bij de k«ncentrale van Nogent
suN>etne wordt het koelwater gemeten: er 
komen concentraUes Kobalt-58 aan hetlicht 
die duizend keer bovende vergunningenorm 
uitkomen. 
Wanneer het CRU-RAD-meetstatton in janu
art 1989 te Montélimar een abnormaal hoog 
Cesium-gehalte registreert vermoedt men 
een defect tn een nabijgelegen kernreactor. 
Niemand van de EdF weet ergens van. .. totdat 
na openbaarmaking van de meetgegevens 
het incident eindelijk wordt toegegeven. Het 
succes van deze organlsat:te heeft er toe 
geleld dàt ook lokale overheden (met name tn 
de Elzas) hun morele en financiele steun 
betuigen. De bestuurdel'S hechten steeds 
mlnder geloof aan de uitspl'aken van de 
~c:lele regertnge-tnetantlee dle steevut allee 
ontkennen "omdat u de belangen van de 
nucleaire fndustrl.e dienen. .. " De antennee 
van CRII-RAD etaan tnmlddele opgesteld op 
30 plaatsen tn hankrljk waar act:teve 
meetgroepen en mll1eugroepen ~kzaam 
Zijn. In eigen 1aboratorla wordt vrijWel allee 
gemeten en geanalyseerd op radtoacttvtteit: 

lucht. water, bodem, krulden .. paddestoelen. 
fruit. vlees, kaas, wijn en bier. Elke drie 
maanden~ een groot reeultaten-<M!'I"".dcbt 
gepubllceel'd In het t:ljdechrJft 'Le Cd-du
Rad' (de stem van de radioacttvtteit). 

miserabel jaar 
Het jaar 1989 Ja voor de boekhoudera van 
EdF een nachtmerrie geworden. Volgene de 
eente (voorlopige) bertchtm bedroeg bet verlies 
ruim 1,4 miljard gulden. Ale oorzaak wordt 
ge\WZen op de lage beechlkbaarheldegraad 
van het atoompark : niet meer dan 50 pro
centvan de tiJd. Over 1988waadatnog72%. 
Een aantal (14) kerncentralee lagvolledig st:tl 
vanwege reparaties aan de etoomgenera
tcnn; een hardnekkig terugkerend probleem 
bij alle nieuwe 1300 megaWatt drukwater
reactoren. Bij een aantal andére reactoren 
duurden de lnllpedier'code vaak zee tn plaats 
van de geplande drie maanden. 
Maar bet grootste probleem ts de natuur 
gewonlen. Het heeft te weinig geregend 1n 
FrankriJk waardoor de wateretand van de 
rMeren te laag 18. Dat betfto!nt een~ 
aankoelwat«voor de k«ncentralee-aan-de
grote-rtvleren. zodat een aantal op een laag 
pitje moet draaien. Omdat de elektrldtelts
maatacbapptj verpllchtJs tot etroomlevermg, 
-vooral aan ltalle, Zwitserland en Weet
Dultaland - 'MXdm er "oldttmers' ~akeld: 
ouderwetse olie- en kolen-gestookte centralee 
die ongeftltel'd hun rook uttatoten. Zo 'be
Wijzen' de Franaen dat kernenergie een goede 
remedie la tegen het broetkaaeffect? 

Met schijnbewegingen vaart de Franse TI
tante handl.g om de IJsbergen heen. In de 
periode 1990-1994 moeten neg eens 8 kerncen
tralee In bedriJf genomen worden. Er la geen 
tijd om na te denken aver de problemen. en 
men liJkt ookweinig tiJd uit te trekken om het 
publiek aan te horen en In te gaan op de 
bezwaren. Straks blijkt dat de onverwachte 
en onzichtbare Ijsberg te zijn die het Franee 
atoomenergieprogramma zou kunnen torpe-
deren.-------------

Kernenergie In rolletjee van zes (Gravellnes. Ftankr:ljk) 
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RUIM BAAN VOOR DE BUS OP AARDGAS 

Vol gas vooruit 
Het verkeer neemt 16 o/o van het totale energiever
bruik voor zijn rekening. Het stedelijk milieu wordt 
momenteel ernstig vervuild door het verkeer met zijn 
uitstoot van stikstofoxyde (NOx), koolmonoxyde (CO) 
en hogere koolwaterstoffen (HC). Met name de huidige 
diesel-autobus rijdt meestal door zeer dicht bevolkte 
buurten en zorgt daar voor veel overlast door stank 
en lawaai. De motor hiervan is zeer bedrijfszeker en 
de benodigde brandstof is betrekkelijk goedkoop 
door een lage accijns. De stoffen die uitgestoten 
worden zijn echter vaak giftig en zijn aanletding voor 
het entstaan van smog en stank. Een alternatlef met 
perspeetlef wordt echter aangeboden: rijden op 
aardgas. 

Joost Andrik 

Utrechtse miJJeu
aardgasbus 
(foto: GCN) 

• 

In 1988 Is in Groningen hiertoe de aanzet 
gegeven SJnds dat jaar rijden er omgebouwde 
stadsbuseen rond die~ û motorbrand
stof gebruJkel). Voldoet deze proef aan de 
verwachtingen dan zullen alle 75 stadsdJe
selbussen worden omgebouwd op aardgas. 
Ook (te PIT in deze stadneemt een proefmet 
auto•s op aardgas, evenals het Gemeente 
Energiebedrijf in Rotterdam. Het openbaar 
vervoersbecli'ijf RET en de retnJgingsdlen8t 
RO'IEB in deze stad nemen eveneens deel 
aan het expertment De RET Js van plan om 
samen met 'de openbaar vervoersbedrijven 
In 's-Gravenhage en Groningen zeven 
stadsbu~n op aardgas 1n gebruik te ne
men. Op lnltlatief van het Gasbedrijf Cen
traal Nederland te Utrecht zullen een tiental 
van dergelijke bussen (\'en jaar lang proefrij
den b.IJ het streekvervoerbedrijfCentraal Ne
derland. 

aardg.asmogelljkheden 

Rijden op aardgas Is 1n landen • ItaUê en 
Nieuw-Zeeland al een bekend fenomeen. Het 

gebruik van aardgas als motorbrandstof beeft 
een aantal in het oog springende voordelen. 
Een desgelijke motor produceert in v.qeUjldng 
met. een dieeeJmotor 100 maal mJnder koolwa
terstofl'en ($!DOg), 25 maal ttl.lnder koolmo
noxyde (gtfttg) en 10 maal mlnder stik
stofdioxyde (zure regen). Daarmee komtdeze 
motorrutmschoots onder de strengste tnter
nationale normen. BoV'endJen maakt deze 
zogehe~ "mllleu-aardgasbus· minder la
waal. trilt ze minder en verder levert ze ook 
geen roet of stank op. Als bijkomende voor
delen worden nog genoemd. dat aardgas als 
motorbrandstof ons l$nd mlnder athankelljk 
maakt van olle-export.erende landen. dat het 
Jn Nederland ruim voorradig Is en dat het 
relatief goedkoop is. Verder le\lert het werkge
legenheld op en versterkt het de economie, 
vooral door meer exportmogelljkheden. 
Aardgas heeft echter ook nadelen. vooral In 
vergelJjklng met benzine. Jiet eerste Is een 
technisch probleem, want de benodigde 
gastanks nemen erg veel ruimte in beSlag, 
maar er Is voldoende kennis en ervaring 
hiermee voorhanden. Een ~negatieve 
factorvormthet belastingsysteem. Op zich Is 
aardga,J goedkoper dan benzine. maar ons 
belas~telsel kent het (vreemde) systeem 
dat elke andere brandstofdan benzine veel 
zwaarder belast wordt. Daarnaast neemt het 
gewicht van een voertuig toe door de!" grotere 
aardgastanks wat weer ongunstig uitwerkt 
Jn het belast1ngtarlef. Wat dat betreft zou de 
overheid Jets moeten doen aan dit belasting
stelsel. Los hiervan speelt natuurlijk het 
probleem dat bij elke (nieuwe) brandstof een 
belemmering vormt: er "WOrdt namelUk niet 
op aardgas gc:-reden. doordat je het nergens 
kunt tanken. 

op zoek naar aRemaffeven 
Al jaren Is men op zoek naar een goed al
temaUefvoordedleselbus. De alom bekende 
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trolleybus in Arnhem is zo'n voorbeeld. Hier
bij is het elektrische voedinganet boven de 
straat gespannen. maar de aanleg van dit 
systeem vergt een gigantische investering en 
tevens beperkt een dergelijk net de bewe
gingsvrijheid van de trolleybus. Het gebruik 
van LPG als brandstof voor bussen is uit 
milieu-overwegingen uit den boze. Een an
dere mogelijkheid, die onderzocht wordt is 
gebruikmakingvan de zogeheten brandstof
cel. Met behulp van ruimtevaarttechnologie 
heeft men een elektrische bus ontwikkeld 
die waterstof als brandstof gebruikt, waarbij 
water als al\ralprodukt vrijkomt. In finan
cieel opzicht is de brandstofcelbus echter bij 
lange na niet de meest aantrekkelijke vorm 
van openbaar veiVoer. Dit komt onder an
dere doordat de kostprijs van een dergelijk 
uitgeruste bus aanzienlijk hoger ligt. Een 
groot voordeel van de brandstofcel boven het 
gebruik van aardgas is natuurlijk wel dat de 
eerste geen gebruik maakt van fossiele brand
stof. 

nieuwe mogelijkheden 

Jarenlange eiVaring heeft bij het Gasbedrijf 
Centraal Nederland (GCN) te Utrecht 
aangetoond, dat aardgas een bijzonder goede, 
veilige en schone brandstof is. Sinds enkele 
jaren lijden er bij het GCN met succes 25 
personenwagens op deze nieuwe brandstof. 
In de bedrijfswagens met benzinemotoren 
worden deze omgebouwd zodat ze naast 
benzine ook op aardgas kunnen rijden. De 
omschakeling kan gewoon tijdens het lijden 
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via een knop op het dashboard geschieden. 
Voordeel van deze techniek is, dat het hart 
van de motor niet hoeft te worden aangepast. 
Dit in tegenstelling tot de dieselmotor waar 
wel in het principe van de motor moet wor
den ingegrepen. Het ligt in de bedoeling in 
overleg en met steun van de overheid op 
ruime schaal proeven te doen. Hieruit kan 
voortvloeien dat het wenselijk is om een 
aardgasmotor fabrteksmatig te gaan pro
duceren. Daarnaast blijft men doorgaan met 
het ombouwen van benzine- en dieselmoto
ren. Het gasbedlijf expertmenteert op dit 
moment ook met een installatie waarmee de 
mensen thuis zelf aardgas kunnen tanken 
bij hun eigen gasaansluiting. 

Heteneqpeverbruikvoorhetverkeerbestaat 
voor het overgrote deel uit vrachtauto's (25 
%) en personenauto's (70 %). Het is te hopen, 
dat een eventuele doorbraak van schonere 
brandstoffen dan benzine en diesel snel hun 
weg vinden naar deze twee groepen veiVUi
lers. Maar daarnaast blijft overeind staan 
dat wij nog steeds moeten veranderen in ons 
denken over ve.voer: niet auto-lijden. maar 
veiVoer per bus, trein, tram en fiets moet het 
uiteindelijke doel vormen.------
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ENERGIE ATLAS deel 2 

D.D.R. 
De Oostduitse stroomvoorziening is voor 81% 
gebaseerd op bruinkool. terwijl 6 bestaande 
kerncentrales samen 11% bijdragen. De rest 
wordt voorzien met olie/ gas centrales (6.5%) 
en waterkracht (1.5%). 
Bruinkool drukt een dubbel stempel op het 
land: enorme open mijnen (ongeveer 36) 
bepalen het landschap, en de sterk zwavel
houdende bruiDkool veroorzaakt bij de 
verbranding een enorme milieuvervuiling die 
wereldrecords vestigt. De bruinkoolcentrale 
van Boxberg (bij Cottbus) stoot jaarlijks 
460.000 ton 8()11 uit. en dat is méér dan de 
jaarlijkse uitstoot van àlle Noorse en Deense 
centrales samen. 
In de zuidelijke plaatsen Leipzig. Halle en 
Cottbus spreekt men van "dicke Luft"; hier 
zijn de concentraties het hoogst. In het alge
meen is de matevan luchtverontretntgtngvijf 
maal hoger dan in West-Duitsland. Onge
veer negentig procent van alle bossen ·is 
dood, ziek of aangetast. 
Naast milieuvervuiling en landschapever
storing is de D.D.R. ook koploper op het 
terrein van energieversptlling. Circa de helft 
van de energie wordt weggegooid. Dat gebeurt 
in verouderde bruinkool-centrales, zoals de 
centrale van Bitterfeld die met haar 80 jaar 
eerder als 'technisch museum' kan worden 
beschouwd. In de meeste flatwoningen met 
blok- of stadsverwarming ontbreken de ra
diatorknoppen voor 'aan' en 'uit'. De ver
warming gaat 'uit' door de ramen te openen. 
De gemiddelde DDR-burger verbruikt twee
maal zoveel energie als een gemiddelde Ne-
derlander. 

nieuw energie- en milieubeleid 

Er staat een nieuwe wetgeving op stapel. 
waarin strenge mUleunormen · worden 
aangekondigd voor het DDR-produktiesys
teem. Ook de elektriciteitsopwekking wordt 

kemcentrales 
Rossenberg 
Rh einsberg 
Greifswald 1 
Greifswald 2 
Gretfswald 3 
Gretfswald 4 
Gretfswald 5 
Greifswald 6 
Gretfswald 7 
Greifswald 8 
Stendali 
Stendal2 
Stendal3 
Stendal4 
Stendal5 
Stendal6 

1 MW (research) 
75MW 
365MW 
365MW 
365MW 
440MW 
440MW 
440 MW(in aanbouw) 
440 MW (in aanbouw) 
440 MW (in aanbouw) 
440 MW (in aanbouw) 
440 MW (in aanbouw) 
440 MW (gepland) 
440 MW (gepland) 
440 MW (gepland) 
440 MW (gepland) 

genormeerd. Voor de bruinkoolwinning en 
bruinkoolcentrales breken moeilijke tijden 
aan. De overheid legt nieuwe accenten bij 
'schone' kernenergie. maar de ontluikende 
oppositie en milieubeweging heeft daar al 
een veto over uitgesproken. Zij wil de nadruk 
leggen op energie-besparing en e11ldêncyver
betertng. Kort geleden werd ook bekend dat 
de reactoren van Greifswald ernstige in
cidenten hebben overleefd. Het is de vraag of 
het kernpark van Stendal ooit in werking zal 
komen. 
In de nabije toekomst wordt de bestaande 
verbinding naar de Russische aardgaslei
ding in Tsjechoslowakl.je verdubbeld om 
schonere stroom op te wekken. Ook de 
Nederlandse Gasunie heeft interesse voor 
export naar de DDR. Het land wordt afhanke
lijkervan het buitenland, maar öök schoner. 
Steenkool wordt in kleine hoeveelheden 
gewonnen bij Zwickau. waar men ook een 
negental kleine uraniummijnen aantreft. Bij 
Stralsund wordt olie en bij Salzwedel wordt 
gas gevonden. Rostock is de olie-inVoerhaven. 
met een pijpleicliJ:lgwrbindtnng naar de chemi
sche industrie in het Zuiden (Halle/Leipzig). 
Projecten op het gebied van duurzame ener
gie zijn niet bekend. Laag en middel-radioac
tief afval wordt opgeslagen in een zoutkoepel 
te Morsleben tegen de Westduitse grens. 

kolencentralu 
Boxberg 
Jänschwalde 
Rummetsberg 
Harbke 
Vockerode 
Zeehomewitz 
Lübbenau 
Vetschau 
Schwarze Pumpe 
Cottbus 
Trattendorf 
Lauta 
Hagenwerder 
Hirschfelde 
Lippendon 
Thierbach 

3520MW 
1500MW 

140MW 
384MW 
225MW 
1800MW 
1200MW 
1050MW 

450MW 
175MW 
1700MW 

600MW 
840MW 

allicht- maart/april 1990 



allil'llll990 

Espenham 
Regls 
Jessnitz 
Wolfen 
Bitterleid 

guceatral• 

\ 
L\ ... ..., 

,:1 
../ 

140MW 

Schwarze Pumpe 876 MW 
Grimmenthal 
Glspersleben 
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\/ Tsjechoslowakije 

bndDkoolgebleclen 
Halle 
Lelpztg 
Cottbus 

Ul'alll11111Dl1Jnen 
Zwlckau 
Aue 
Jo~eorgenstadt 
Ronneburg 

waterkrachtcentral• 
Niederwartha 
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AFVAL BESTAAT NIET 

Het koolstofwonder 
Bijna zevenhonderdduizend ton vliegas. bijprodukt 
van kolengestookte centrales. wordt jaarlijks ver
werkt in cement, asfalt en andere produkten. Daar 
moet geld bij. Anderzijds bestaan er mogelijkheden 
om vliegas en andere afvalprodukten anders te 
waarderen, waarbij het milieu wordt gespaard en 
herbebossing wordt gestimuleerd. 

Wtm Kersten 

M 

Al bijna tlen jaar houdt Jan NJJhoff (64) ztch 
hardnekkig bezig met het bedenken en propa
geren van alternatieve toepassingen voor 
slakken en tvUeg)as. Dat karwei Wil htj snel 
afronden. De tijd dringt. Voor hem tenmin
ste. 

OorspronkeJUk opgc!'Zet als altematlef~ 
legenheidsplan, onlangs nog genoemd als 
ooncreet idee nr. 362 voor dut.li7JUlle ontwikke
llog in het MIUeu ld~nboek. Js Nljhoffs idee 
allengs uitgegroeid toteen praktisch plan om 
milieu en ontwikkellog onder één noemer te 
brengen en zo een biJdrage te leveren aan 
onze gemeenschappelijke toekomst Op grond 
vanervartngmetmlneralevezels,gedurende 
een reeks van jaren opgedaan bij een glas
wolfabrikant. 
Geloven in wonderen Js onvoldoende, mmeent 
NJJhoff. WIJ moeten met zn allen een handje 
helpen en ruimte maken om van wonderen 
tastbare werkeUjkhetd te maken. Om welke 
wonderen gaat het dan wel? 

wonder 1 

Het Is mogelijk om verglaasbare reststoffen. 
zoals slak en as afkomstig van steenkool- en 
afvalverbranding. met behulp van elektri
sche energie te smelten en te verv'ezelen. 
MJlleuvrtendelijk. energteruinlg en mensvrten
delljk. Zonder rookgassen, tegen een prijs 
van 1 kiloWattuur per kilo. Energie- en mil-

JanNijhoff 

Jeubewuster dan de produktie van glas- en 
steenwol met behulp van gas en ookes. 
Vezels welke in de vorm van op maat gemaakte 
wortelmedia wereldwijd kunnen worden 
ingezet biJ het genereren van duurzame 
energie: het grootschalJg opkweken van jonge 
bomen, energie- en voedselgewassen. Bio
massa en blobrandstof met gebruikmaking 
van een duurzame energiebron: zonlJcht. 
Van fossiele energie naar duurzame energie. 
Vezels welke in de vorm van lsolattemateria
len gebruikt kunnen worden om energte te 
oesparen. 
Vezels welke wereldwijd Ingezet kunnen 
worden bij de bestrijding van erosie. Met ge
bru1kmaklng van ge!tgende spuittechnieken 
en 1n combinatie met zaad en andere stoffen. 
Vezels welke In de vorm van persprodulden 
als 'board' toepassing kunnen Vinden als 
bouw- en constructiemateriaal. systeemwan
den en -plafonds, vloer- en dakelementen. 
Zelfs als vervanger van tropisch hardhout. 

wonder2 

Tot de mogelijkheden behoort ook het ver
branden van gedroogd slib en gedroogde 
mest 1n een oven met cJrculerend wervelbed, 
waarbij de resterende as In combinatie met 
verglaasbare stoffen In een elektrische oven 
gesntolten, aansluitend gegranuleerd, 
gemalen en eventueel vervezeld kan worden. 
De nadruk komt dan te llggen op het gebruik 
als meststof en spoorelementenmeststofmet 
gereguleerde afgifte. Hetzijn niet de schade
tyke. maar juist de waardevolle bl'lU'ldetof
fen, de glasgrondetofren- en de voedingsstof
fencomponenten In reststoffen welke alle 
aandacht verdienen. 
Opgewekte elektriciteit. verkregen door 
steenkool- en afvalverbranding. deels be
nutten om ·slak en as te verwerken tot vezels 
lijkt dwaas. Maar dat 1s het niet! Wel dwaas 
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en niet meer van deze tijd ts het. om verstard 
door te gaan met de produktie van minerale 
vezels onder gebrulk.maldng van tmportgrond
stoffen. tot zelfs vanuit de Mojave woestijn Jn 
de USA. mel energteversptllende en mll
ieuvexvullende smelttechnieken. 

wijs 

Het Is wijs om uit te gaan vangraUs reststof
fen of reststoffen met een negatieve waarde. 
Met gebruJkmakJng van schone dektrlcltelt 
voor een JnzetprUs dte gebaseerd Is op daluren. 
brandstofvergoeding en teruglevertng. Met 
behulp van schone technologie ontstaat de 
mogelijkheld om vliegas In te zetten. 
Wijs 18 het om deze reststoJfen op te werken 
tot vezels en zo op een waardeniveau te 
brengen ~lke beduidend hoger Is dan die 
van toepassing In cement. ~ asl8lt. nieuwe 
wegen, surrogaatgrlnd. enz. 
Wijs ts het om reststoffen te bevorderen tot 
een grondvervanger en In combinatte met 
mestas als glasgrondstof te bevorderen tot 
bodemvruchtbaarheldmedlum. 
1nvestem1 om het CQl.gehalte In de atmosfeer 
te stablUseren door vastlegging Jn bos, hout 
en blomassa en omzetting In blo-energie, Is 
onelndlg veel nuttiger dan het subsldlêren 
van energtebesparende spullen. In een zwakke 
poging om de CQ2..uttstoot In Nederland ('Waar 
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Vllagasallo's op de Maasvlakte 

ligt dat?•) tets terug te brengen. Dergdljke 
Investeringen zouden op het lljf geschreven 
moeten zljl'l van zogeheten nutsbedrijVen, 
die meer kunnen doen clan de nuttige opwek
king van elektrische stroom tegen de laagst 
mogelljke kosten'. 

vloerkleed 

Vliegasunie BV Is het vloerkleed waaronder 
de elektrlctteltsproducenten PNEM. PIEM. 
PGEM. PZEM en EZH hun afval schuiven. 
Tegen de laagst mogelljke prijs. Een verou
derd, Cosstel nutsbesef. Verstandig zou het 
daarom zijn om de Vllegasunie, een sinds 
1982 kunstmatig gevoede comateuze pa
U~nt (4,8 mtljoen gulden subsJdle Jn 1984 en 
12,3 mtljoen In 1988) belast met de afzet. 
export (I) en de dlstrtbutle van vliegas, een 
mtlde dood t.e gunnen. 
Zowel de steenkoolstokende elektrtclteltspro
duoenten als de afValverbranders met stroom
produktie zouden w:rvoJgens de handen ineen 
moeten slaan. als heren. Bereid om een 
herenakkoord aan te gaan, om de lW<ierge
boorte aan te kondigenvan een echte nieuwe 
ondememlng. Met voldoende durfkapttaal 
en met de moed .om risico's te nem.en en met 
vechtlust om te ondernemen. Om te over
leven. samen met een of meerdere co-part
ners. De inbrengvan kapitaal, ontwikkellng. 
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techniek en marketing moet leiden tot een 
bulkprodukt. eindfabrikaat en haltl'abrtkaat 
dat af te zetten 1e als 'commodJty' op de 
goederentermJjnmarkt. 
Ontwikkeling van onderhoudsvrtendelijke 
smelt- en vervezellngsapparatuur die we
reldwijd Ingezet kan worden om kertn.is
overdracht te bevorderen. Hoe te overleven? 
De wereld staat bol van afval. maar Is te
gelijkertiJd kaalaan bomen. 
De samenstellingvan bijvoorbeeld AVI-sJakken 
(uit afvalverbrandl.ngsinstallatles) Is niet de 
meest Ideale voor het maken van een tech
nlscll glas. Dat klopt. Gelukkig verdwijnt 
nietalle glas In de glasbak. Gelukldgkunrlen 
slakken gehomogeniseerd worden en op 
speelftea tie gebracht worden. Door desgewenst 
andere geschikte reststofl'en In de juiste 
hoeveelheld biJ te mengen. BIJvoorbeeld door 
glas uit de glasbak. ongeacht de kleur. Zodat 
de juiste aamenstelllng voor veq&laz1ng 
ontstaat 

angst 

En de zware metalen dan? Een veel gehoord 
(t.egen)al"gument. Thutshorend Jn bet groeiend 
angstenrljtje. Angst voor zure regen. Voor 
het gat In de ozonlaag. Voor aids. Voor de 
overbevolking. Voor het broeikaseffect. Ang
sten. welke zullen moeten Wijken voor het 
hongervraagstuk. Voor het overlevings
probleem van steeds meer mensen. BIJ een 
groeiende wereldbevolk1ng en een ~e 
wereldvoedselproduktle. 
Ve:rglaztngvan reststofl'en die zware metalen 
bevatten Is de best denkbare oplossing om 
deze metalen vast te l~n en Jmmobtel te 
maken, Of en zo ja, In welke mate zware 
metalen. deel uitmakend van een glaama
trtx. bij toepassing als wortelmedium voor de 
teelt van jonge bomen nadelige effecten 
sorteren, Is een vraag welke het beste In een 
praktijkonderzoek beantwoord kan worden 
door glastechnologen en mi.Ueu-toxloologen. 
In leder geval maggeconstateerd worden dat 
bestaande wortelmed1a. sinds vele jaren reeds 
toegepast In de glastuinbouw en gebaseerd 
op hoogovenslak en co~as. nog geen slacht
offers hebben veroorzaakt. 

"Gelukkig'', zolsdeultspraakvanProf. Dr. Ir. 
Roelof Oldeman, hoogleraar vakgroep Bos
teelt en Bosecologie Landbouw UniVersiteit 
Wageningen. HIJ beveelt laboratortumproe
ven met behulp van worteldozen en 
praktijkproeven ten zeerste aan. Van ver
glaasbare reststofl'en naar herbebossingmet 
gebru.lkmaklng van nutrt!nten en spoorele
menten bevattende mest. slib, en dergeliJke, 
betekent volgens hem: het sluiten van de 
koolatof~D'~Daloop. Het wederom vastleggen 
van koolslofin bos. Het sluiten van de mln• 
raleDJatD&loop. Het mineralenaverscol hier 
op een verantwoorde wijze terugbrengen naar 
gebleden met een mineralentekort In feite: 
het exporteren van elders zo broodnodige 
bodemvruchtbaarheid. De huidige we
reldproblemen, zo luidt zijn credo, ziJn 'bos
problemèn'. Ook de Vakgroep Eco-tox.ologle 
van de Vrtje Universttelt Amsterdam stelt 

zich positief op ten aanzien van de Inzet van 
zware metalen bevattende reststofl'en als 
'WO&'U:Imedium. 

honger 
Ook medewerkers van de vakgroep Tropi
sche Plantenteelt zien 1n n.tet-grondgebon~ 
den teelt In colnbJnatJe met mestato«en wdke 
voed.lngs- en spoorel~ten gereguleerd 
afgeven. mogelUkheden voor~ agro
forestry. Integratie van mest- en reststoffen. 
Een mogelijkheld om de dreJgènde bot.st.ng 
tussen bevolklngstoename en voedsdt.ekÓrt 
te keren. In een vàn de 17 conclusies uit de' 
discusaledag In het kadervan Werddvoedsd
d~ (16 oktober 1989) over Voedael en Mllteu 
Is eveneens duidelijk vastgelegd dat sub
straatteelt als voorbeeld van niet-grondge
bonden teelt kan dienen voor het telen van 
uttgangsmaterlaal, zoals jonge bo,uen. Deze 
conclusies zijn voorgelegd aan de Minister 
voor Ontwtkkelingssamenwerldng en aan de 
Mtnlster van Landbouw, Natuurbeheer en 
VIsseriJ. 

Hartverwannend Is het tnltlatlef van de 
OnderÏlemlngsraad van de NV EPZ (El
ekt.rtdtelta Produktiemaatschappij Zuid~ 

Nederland) die In december 1989 duidelijke 
aanbevelingen heeft gedaan aan beslissers 
en medeverantwoordebjkm Jn de elektrtáteits
wereld om nieuwe wegen In te slaan bij een 
structurele mens- en milleuvrlendeltjke 
verwerking en afzetVàn eigen reststoffen. 
Hartverwannend ts de toegezegde mede
werking van 's werelds grootste afvalver
werker, Rijnmond A VR. die zich -verenigd In 
de Veabrin, Verentging van Afvalver
brandtngsinstallaUes In Nederland - wt1 
Inzetten voor een structurele milleuvrtende
lijke afzet van A VI-slakken. 
Hartverwarmend Is de t.oezegg1ng van een 
Shell Groepsdirecteur, die bereid Is om een 
grootschallg agro-forestry demonstratiepro
ject ter grootte van 30.000 hectare. met de 
Inzet van reststofl'en en met hulp van bank 
en overheld afrondend te ondersteunen. 
Btjvoorbeeld In een weerbarstig Afrtkaans 
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land met weerbarstige grond, zoals Mali. 
Shell wtl.lnderdaad helpen. aldus Jan Nijhotr. 
Ook In Afrika. 

Greenfiber 

"Produc1ng and ustng GREENFIBER means . 
stabatzing thegreenhouse-elfect". Zo zou we
reldwiJd één van de vele slogans kunnen 
luiden om mJlieuvrtendelijke minerale vezels 
uit reststoffen In te zetten voor mllieuvrlen
dèlljke doeleinden. Internationaal zou het 
kwaUtettsmerk 'greenftber' (groene vezel) door 
een onàfbankeUjk Instituut beschennd en 
bewaakt moeten worden. In navolging van 
het Wohnerk , 25 jaar geleden gelntroduceerd 
door het Internationaal Wolsecretartaat. 
Greenfiber is dan niet slechts de aanduiding 
voor een produkt. Het geeft een visie weer 
over het In elkaar opgaan van natuur en 
cultuur. Een kwaUtelt van levensstijl. Geen 
mtsplaatste "green labelllng". maar een kwaU
teitskeurmerk. 

In de afgelopen jaren zijn verscheidene sys
temen bedacht en bestudeerd om elektri
sche dalurenenergle, afkomstig van continu 
producerende steenkoolstokende basis
lastcentrales In de vorm van mechanische 
energie op te slaan. De produktievan Green
fther Is een energieintenslef gebeuren en niet 
noodzakelijkerwijs gebonden aan tijd. Opslag 
en transport In containers van GreenOber Is, 
In tegenstelling tot bestaande glas- en steen
wolprodukten bijzonder goedkoop. Is opslag 
van Greenftber niet tevens te beschouwen 
als een vorm van energie-opslag en alleszins 
de moeite waard om daarvoor goedkope 
aanbodelektriciteit te reserveren? 

Double Harvest 
In 1987 werd de Stichting Double Harvest 
Nederland opgericht met als doel om, 
geinsplreerd door het geloof in een Grote 
Baas, steun te zoeken vooren te geven aan de 
opm van ~forestry projecten In ontwtkke
Ungslanden. De mensen achter de scher-

Wortelmedia 
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men: Aart van Wingerden, oorspronkelijk 
tuinder uit Ridderkerk. reeds 41 jaar wonend 
In de Verenigde Staten, oprichtervan Double 
Harvest Organlsatlon In 1968, reeds vele 
jaren actlef om In agro-forestry projecten 
door kennis- en mottvatJe-overdracht de oog.,t 
te helpen verdubbelen. Waardoor meer 
mensen er beter In slagen In hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Mees Visser, 
directeur Vls~1\linbouwtechnlek en Hout 
BV, te ·s-Gravendeel, die gedurende vele 
jaren zijn kennis en creativiteit mede ter 
beschikking stelt om genoemde projekten te 
doen slagen. 
Peter de Bruin, marketlngspeclaUst te Maar
heeze, werd eind 1987 gevraagd om de acti
viteiten van Double Harvest Nederland te 
coördineren. In februari 1988 krulsten zich 
de wegen van Jan Nijhotr en Peter de Bruin 
op de Nationale 1\linbouw Vaktentoonstel
Ung. Sindsdien pogen zij belden, leder op 
hun eigen terrein. de relatle tussen reststof
fen en herbebossen te activeren en te ver
stevigen. In een later stadium wordt deze sa
menwerking verderverstevigd met de komst 
van Dr. Ir. Johan Comellssen (glasdeskun
dlge). Ftip Haagsma (bestuursUd Global Fono.st 
Foundation) en Robert Varekamp (Jaytree 
Foundation/ ·respect trees. hold the earth 
together·). Niet onvermeld mag blijven dat 
ook mensen uit de wereld van de houtimport 
(Malefsiê), van het Bureau EG-Liaison, AVR. 
Veabrfn en andere gelnteresseerden pogen 
om van wonderen werkelijkheld te maken. 

Praten met. of liever gezegd luisteren naar 
Jan Nijhoff. vraagt veel inspanning. Het kost 
hem kenneHjk moeite niet te verdrinken In 
zijn eigen woordenvloed. We hebben hem 
laten uitrazen. Je denkt wel eens: hiJ zal er 
toch niet In blijven? Nee. hoor. Gelukkig 
maar. 
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Geen Kernenergie 
Giroblauw 

Nou zonder 

Per 1 januari 1990 is besloten de actie "Geen Kern
energie Nou Door Giroblauw .. in Tilburg te stoppen. 
Daarmee komt een einde a~ een actie, die door het 
weigeren van het symbolische bedrag van 1 gulden 
per maand bedoeld was als protest tegen de toepas
singvan kernenergie. Het resterende bedragvan deze 
weigeringsactie wordt gebruikt als ondersteuning 
van de energiebeweging. Een terugblik. 

Joost Andrik 

18 

De actie Giroblauw begint in 1981 en ze 
wordt landetijk ondersteund door Aktie 
Strohalm te Utrecht. Oorspronkelijkwas het 
de bedoeling om door ingewikkelde beta
Ungswijzen de administratie van de diverse 
energiebedrijven veel overlast te bezorgen, 
wat kostenverhogend voor hen zou werken. 
Later is deze manier nog aangescherpt door 
het weigeren van een gedeelte van de maan
delijkse energierekening. Onder andere In 
de provincie Friesland en in de gemeente 
Tilburg Is de Giroblauw-actie op laatst
genoemde wijze voortgezet. Medio 1984 werd 
in Friesland duidelijk. dat deze weigeringsac
tie geen genade kon vinden In de ogen van 
het gerechtshof te Leeuwarden. De rechters 
keken alleen maar naar de formele kant van 
de zaak en gewetensbezwaren tegen atoom
stroom speelden geen rol. Ve(Z()eken aan 
Provinciale Staten en aan de gemeenteraad 
van' Leeuwarden om het reeds gestorte geld 
ten goede te laten komen aan duurzame 
energiebronnen werden afgewezen. 

de Tilburgse variant 

In Tilburg is de actiewat anders gelopen. Het 
feit. dat deze gemeente indertijd (1981) een 
eigen Eneigtebedrtjfhad zal zeker meegespeeld 
hebben. Was er iets mis dan stond de Giro
blauw-groep meteen op de stoep bij de ver
antwoordelijk wethouder, die uiteraard mede 
onder druk van de plaatselijke politiek stond. 
Vanaf het begin verlangden de deelnemers 
van het gemeentebestuur een l;lctlef anti
kernenergiebeleid en een energiebeleid dat 
gebaseerd Is op energiebesparing en de 
toepassing van duurzame energiebronnen 
zoals zon, wind en water. Om de etsen kracht 
bij te zetten werd maandelijks een sym
botisch bedrag van één gulden op het voor
schot ingehouden en overgemaakt naar een 
speelaal gironummer. Omdat de gulden wel 
steeds werd betaald, was er volgens de ac
tiegroep geen sprake van betalingsachter
stand of wanbetaling. Tot voor kort werd de 
actie gedoogd door de Gemeentelijke Ener-

gtebedrijven: met dien verstande dat zij zich 
wel het recht voorbehield om ten allen tijde 
de ontstane "schuld" met alle mogelijke mld
delen te innen. Er was enkel af en toe wat 
onenigheld over dreigingen met afsluiting, 
die echter steeds berustten op foutleve 
administratieve bandeUngen hunnerzijds. De 
gemeente Tilburg Is overigens nooit Ingegaan 
op de gestelde eisen met betrekking tot het 
energiebeleid. Wat betreft de toepassingvan 
kernenergieverwees zij steevastnaar de lan
delijke polltlek en ten aanzien van duurzame 
energiebronnen hulde zij zich in stilzwijgen. 
Het volhouden van de wetgeringsactie is in 
de loop der tijden steeds moellijket geble
ken. Het "gedogen" van de Giroblauwactleen 
daarnaast een onveranderlijke opstelling van 
de gemeente wat betreft haar energiepolitiek 
maakte het er allemaal niet gemakketijker 
op. Daarnaast speelde natuurlijk nog mee, 
dat (kem)energie zich niet meer kon verheu
gen in een warme belangstelling. 

einde van de actie 

FoUtlek gezien leidde de actie op het laatst 
dus een slapend bestaan. BIJ de start telde 
de actlegroep ruim 40 leden, maar de laatste 
tijd was dit aantal geslonken tot nauwelijks 
15. lnapril1988zljndeGemeentelijke Ener
giebedrijven Tilburg overgenomen door de 
NV PNEM. Toeval of niet, maar een paar 
ml;landen geleden kwam het vernieuwde 
energiebedrijf met het voorstel om de actie 
per 1 januari 1990 te beêindigen. Aangezien 
de actie op zich ver verlopen was en de kans 
werd geboden om er mee op te houden mèt 
behoud van het totaàl aan weigerings-gul
dens,. is door de deelnemers besloten om op 
dit voorstel in te gal;lD. Het resterende geld 
wordt geschonken aan de Vereniging Collec
tief Bezit Windmolens (VCBW) Noord-Bra
bant en aan de energiebewegtng. Geld is nog 
steeds hard nodig, want Is het niet zo dat de 
PNEM een veel te laag teruglevertarief toe
kent aan windmolenstroom en dat minister 
Andriessen van Economische Zaken de kern
energte-optie weer krachtig bepleit? 
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NUCLEAIRE INDUSTRIE LEERT REKENEN 

Opwerking heeft geen zin 

Handschoenkast In opwerkingsfabriek 

Dit Is een sensatle. Sindsdien liggen de Duitse 
elektrlclteltsbedrtjven met elkaar overhoop. 
De VEBA houdt vast aan opwerking. letWijl 
de meeste andere bedrijven, met name de 
kleinere, daar totaal geen zin ln hebben. Met 
name de Badenwerke ruziet met de VEBA 
011er hun aandeel in de kosten. Ook de RWE 
(Rhelnlsch-Westfallsche ElektrtzJtatswerk) Is 
niet van plan zich blauw te betalen, maar zij 
houdt zich iets meer op de vlakte. Deze 
bedrijven zien meer in "dlrekte etndopslag" 
hoewel ook daartegen veel bezwaar bestaat 
in Gorlebenen om.gevtng. Critiel vroegen zich 
al af. hoe Frankrijk in hemelsnaam in staat 
was al het Duitse kernafval te verwerken .. 
terwijl ze al een enorme achterstand hebben 
in het verwerken van het afval uit haar etgen 
centrales?Wlllen ze soms een tweede fabrtek 
biJbouwen? 

De Fransen blijken niets dergelijks van plan 
te zijn. Cap la Hague Is bijna net zo berucht 
als zijn Brttse tegenhanger SeDafteld De 
grootste radioactleve vervuJJJng in heel Eu
ropa gaat uit van deze twee installaties. En 
dan hoeft er helemaal niets bijzonders te 
gebeuren. Dat ts al zo bij een normale be
drijfsvoering, Dus, àls de Fransen een nleu~ 
opwerkingsfabriek bouwen. dan hoogstens 
ter vervanging van hun oude. 

THORP 
De Engelsen hebben ooit dergelijke plannen 
gehad. De Labourregering gaf eenjaarvoor
dat Thatcher de macht overnam (in 1978) 
het groene Ucht. Oe nieuwe fabriek, die naast 
de oude moest Yenijzen zou 1HORP (lber
mal OxkleReprocesstngPJant) gaan heten en 
6 mlJjard gulden gaan kosten. In 1986 werd 
een onderzoekgestart ofhet·ZlnVol was hier
mee door te gaan. Belangrijke feiten spraken 
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Een half jaar geleden werd duidelijk dat de Westduitse 
opwerkingsfabriek Wackersdorf niet afgebouwd zou 
worden. De VEBA (een van Duitslands grootste 
ondernemingen) had een contract afgesloten met Co
gema: brandstofstaven uit Duitse kerncentrales 
zouden voortaan naar Cap la Hague in Frankrijk 
getransporteerd worden. Begin oktober 1989 echter 
deelden de Westduitse elektriciteitsbedrijven mee 
slechts beperkte interesse te hebben voor opwerking 
in Sellafteld of in Cap la Hague. 

hiertegen: vanwege een toenemend aantal PauJ Mafthijssen 
urantumm(jnen wordt "nieuw" uranium 
steeds goedkoper en opwerking levert geen 
oplossJng voor het afvalprobleem. Integendeel. 
de terugwtnnlngvan uranium en plutonium 
uit de staven creêert alleen maar meer afval, 
doordat alles waar het mee in aa.nrak1ng 
komt ook radioactlef wordt. Dit Is de reden 
dat ook de oude fabriek in Sellafteld een ach-
terstand van m'n 12 jaar heeft in het opwerken 
van uitgewerkte staven uit •oude" gasgekoelde 
reactoren. dat wil zeggendat er 1n de opslag-
bassins staven zijn die dáar al twaalf jaar 
staan. Men blijft het opwerken maar uitstellen, 
omdat er niet echt alternatleven voor zijn. 
Het enige alternatlef Is Immers directe eind-
opslag, ledereen weet dat er nog geen deflnl-
tieve oplossing gevonden Is voor het radio-
actlef afval. De Engelsen hebben ten lange 
leste besloten door te gaan met de bouw van 
hun kostbare Installatie ·meen (vertwijfelde) 
poging lets terug te verdienen van de kosten 
van opslag. Ze hebben al 113 miljoen pond 
gestoken 1n een ontvangst- en ope.lagfaclll-
telt voor de op te werken staven. De doorslag 
hierbiJ heeft gegeven dal In 1992. als de 
fabriek klaar fs, de verpakking van de eerste 
staven uit de Engelse •nteuwe" gasgekoelde 
reactoren begint door te roesten en ze opge-
werkt of heiVerpakt moeten worden om niet 
een groter gevaar voor de omgeving te gaan 
worden. De staven uit de oude Engelse Magnax 
t-entrales die nu opgewerkt worden roesten 
al door. Zoals zo vaak valt het geheel toch 
weer duurder utt. n.l. f! 200 miljoen op het 
totaal van f! 1480 miljoen (f 1,5 miljard). 
Hiertoe moeten er dus 16% meer staven 
opgewerkt worden tegen beta-ling om deze 
kostenstijging te kunnen rechtvaardigen. 
Maar BNFL (het Britse bedrijf dat in brand-
stofstaven handelt) heeft hier Jets op gevon-
den. Ze heeft een contract met Japanse 
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kerncentral~loltanten afgesloten voor de 
opwerking van hun staven. Of zij daar mee 
geholpen Is? 

plutonium-overschot 
Iets dergelljks moeten de Fransen ook in 
gedachten hebben gehad toen zij hun con
traclmet de Duitsers aangingen . .De Fransen 
vragen zich nu af of ze· niet beter een fabrtek 
kunnen bouwen die de staven meteen tn een 
meer definJUeve bebaizJng omverpakt zon
der opwerking. Dit kan goedkoper blljken te 
zijn. Daar spelen niet alleen de twee bo
vengenoemde redenen een rol bij, maar ook 
de afgenomen vraag naar -plutonium. Men 
weet eigenlijk geen raad meer met de toene
mende voorraden plutonium die In belde 
fabrieken worden opgeslagen. Dat wil zeggen: 
het heeft eigenlijk geen zln meer plutonium 
terug te winnen als er al zo'n grote voorraad. 
aanwezig is. Tot nog toe werd de toename In 
het atValvolume op de koop toe genomen 
omdat Je daar plutonlwn mee won. wat tmmers 
niet op andere wijze te ver1nijgen is. 
Besluiten de Fransen dit te doen. dan kun
nen ze hun eigen voorraad onopgewerkte 
staven naar de nieuwe fabrték overbrengen 
en voortaan alleen maar tegen betaling 
opwerken. Cap la Hague kan doordraaien en 
eindelljk zijn geld opbrengen en de Duitsers 
worden opgezadeld met het geproduceerde 
afval. Tel ult Je wtnst. Het kostte de Duitsers 
niet lang om dit zelf ook uit te vinden. Het 
loont eenvoudig de moeite niet. Daartoe moet 
echter wel de Duitse Atoomwel worden 
gewijzigd, maar aan- die wet kloppèn wel 
meer dingen niet, zoals de aansprakeUjkhetd 
voor de kosten van ontmantellng. indien de 
werkmaatschappijen dit niet kunnen bekos
tigen. In die wet Is ook dwingend voorge
schreven dat de uitgewerkte brandstofstaven 

Uitbreiding opwerkingsfabriek COGEMA (Cap la Hague. Frankrijk) 

moeten worden opgewerkt. In bet contract 
dat VEBA met Cogema heeft gesloten is 
sprake van 8.900 ton uitgewerkte splljt
stofstav.en tot het jaar 2000 die ter opwer
king kunnen worden aangeboden. Maar er Is 
ook al sprake van 1.000 ton die aan de 
nieuwe fabriek kan worden aangeboden en 
die dus niet opgewerkt zullen worden maar 
direkt voor eindopslag geschikt worden 
gemaakt Die 1.000 ton Is echter nog maar 
een proef. om hel praeede uit te testen. Er 
blljft daarnaast nog wat over waarover nog 
beslulten moelen vallen na 1995. Hierover 
moeten ook In de poJJtlek nog beslissingen 
genomen worden, maar dan moetèn de Duitse 
elektrtcltettsbedrijven het daareerst zelf over 
eens worden. althans dat lijkt handig. Dit 
alles komt milieuminister Töpfer wel slecht 
uit daar dit een signaal Is dat de elek~ 
t.rlclteU.sbedrJjVen zelf ook niet meer zo erg in 
de grote toekomst van kernenergie geloven. 
Hadden de CDU .m.tnisters Töpfer en Rie
senhuber niet kort geleden nog de opwer
king .geprezen als een hoeksteen van hun 
kernenergiebeleld? De nieuwe opstelling van 
de Westduitse elektrlclteitsbedrtjven komt 
angstig dicht in de buurt van wat de SPD en 
de Grünen voorslaan. 
Om dit alles ook In een Nederlands perspec
tief te plaatsen: dtt geldt ook voor de brand
stofstaven uit Borssele die In Frankrijk worden 
opgewerkt en die we volgens contract In 
1993 in Nederland mogen terugverwachten. 
Ook wij zijn dus niet of nauwelijks geholpen 
met opwerking door Cogema. Het kleine 
beetje uranium dat hierdoor teruggewon
nen wordt is niet goedkoper dan 'vers' ura
nium uit de mtjnen en zadelt ons vanaf 1993 
op met een groter afvalprobleem. 
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Zon komt op in Sovjetunie 

Na het rampzalige ongeluk in één van de vier kerncen
trales in het Russische Tsjernobyl is de kritiek van de 
Sovjet-bevolking op kernenergie losgekomen. Ook de 
Sovjet-regering denkt na over andere veiligere ener
gtevormen. In het zuiden van de Oekraïne, op de 
Krim, staat sinds 1986 een zonnekrachtcentrale. 
In de noordelijke Kaukasus is een nederzetting vooiZien 
van zonnepanelen. 

In het energieprogramma van de Sovjetunie 
wordt sinds kort reken.Jng gehouden met 
schone energt.evormen. zoals zonne-energt.e. 
Met name in het zonnige zuiden van de 
Sovjetunie kan zonne-energte aantrekkelijk 
zijn. Op het schiereiland de Krim (op dezelfde 
hoogte als Roemeniê en aan de noordkant 
van de Zwarte Zee) schijnt de zon jaarJijks 
gemiddeld 2320 uur. dat is ongeveer de helft 
van het maximale aantal uren zonneschijn 
op de wereld. In 1986 werd bier de eerste 
zonnekrachtcentrale van de Sovjetunie ge
bouwd. Dit jaar eindigen de experimenten 
met deze centrale die de naam ZKC-5 gekre
gen heeft. Uit de metingen van de afgelopen 
jaren bJijkt dat de ZKC-5 tot zeven :mJljoen 
kiloWattuur energie per jaar kan opwekken. 
Dit betekent een besparing van 2000 ton 
kolen of andere vormen van conventtonele 
brandstof. 

De ZKC-5 is gebouwd om eiVarlng op te 
doen. De eerste twee jaar werden besteed 
aan het afstellen en moderniseren van de 
uitrusting. De centrale is b~na 90 meter 
hoog en is vanafgrote afstand te zien. Rond 
de torenliggen 1600 hellostaten (panelen die 
de zon automatisch volgen) die buisvormige 
panelen van 7 meter hoogte op de toren 
verwarmen. Het geheel heeft hiermee veel 
weg van een vuurtoren. 

zonnedorp 

Een ander voorbeeld van de toegenomen 
aandacht voor enèrgle uit zonnewarmte is te 
zien in de nederzetting Tsjemomorskl in de 
steppen van de Koeban in de noordelijke 
Kaukasus. Hier ligt wat men het zonnedo:rp 
is gaan noemen. Alle daken van de huizen die 
op het zuiden gericht zijn, hebben donkere 
panelen met een spiegelglans. Deze elemen
ten zijn gemaakt van silldum. Zonnestralen 
die op de daken vallen. worden omgezet in 
elektridteit, wisselstroom met een spanning 
van 220volt zoals in het dagelijks leven in de 
Sovjètunie gebruikeJijk is. 
In de zomertijd bereikt de produktie 12 tot 14 
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kiloWattuur per etmaal. Voor een gezin zijn 
daarom Uen panelen op het dak voldoende. 
Het overschot aan elektridteit wordt door
gegeven naar een gemeenschappelijk net en 
in de wmtertijd weer teruggegevm. Niet alleen 
b~ zonnig, maar ook b~ betrokken weer is er 
energie voldoende. met uitzondering van de 
twee wintermaanden december en januari, 
waarin maar 4,5 kilowattuur stroom per 
etmaal opgewekt kan worden. Alleen in deze 
Ujd moet gebruik gemaakt worden van het 
oorspronkelijke energienet. 

De nederzetting telt nu slechts Vijf hulzen. 
maar dit aantal wordt uitgebreid naar 
27,inclusief een clubgebouw. een café, een 
Winkel en een sportzaal. De zonnepanelen 
zullen mettertijd ook stroom gaan leveren 
voor de wat:erzutverJng ~huidige 
panelenkunnen 20 jaar mee. Ditwordt in de 
toekomst 40 tot 50 jaar. De kosten dalen 
daardoor en de elektric,iteit uit de zonnepa
nelen kan volgens de laatste bereken.Jngen 
een stuk goeclkoper worden (alechts eenderde 
van de huidige ~s). Daarmeewordt zonne
energt.e een ~le concummt van kernener
gie. zo beWeren energiedeskundigen in de 
Sovjetunie. ZU gaan er vanuit dat tegen het 
jaar 2000 in de Sovjetunie 5 procent van alle 
elektrische energie met behulp van de zon 
wordt opgewekt.---------

Peter Bielars 
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Andriessen uit de bocht 

Tijdens de behandeling van hel onderdeel 
Energiebeleid bij de begroting 1990 kreeg 
CDA-mlntster (en oud-werkgeverstopman) 
Andrlessen de kans zijn gedachten daarover 
uiteen te zetten. Met alle fraaie m1lleuvoome
mens van dit cda-pvda-kabinet In mijn ach
terhoofd - de verzuring extra aanpakken, een 
radicaal CQ2-beleid, de automobiliteit echt 
beperken- koesterde lkde ijdele hoop datAn
drlessen het beleid van zijn WO-voorganger 
zou proberen om te buigen. Niets bleek mln
der waar. Alleen het credo van energiebe
sparing werd iets harder aangezet dan in de 
vortge regeerpertocle, maar er zijn nu al twijfels 
ger~n of het binnenkort te verschijnen 
Beleidsplan Energiebesparing en 
Stromingsbronnen werkelijk iets nieuws zal 
bieden. 

Andrlessen borduurde voort op het deuntje 
van de kernenergie, als redder uit de nood op 
termijn voor het broeikaseffect. Hij zag ook 
geen aanletding om de plannen voor een 
kolengestookte Hemwegcentrale afte blazen, 
zelfs voor de later te bouwen Maascentrale 
wilde hij zich niet vastleggen op gas: en over 
de ontw1kkèllng van electrldtelt uit niet -fossiele 
brandstoffen, zoals zon, wind en water zei hij: 
ya, daarvoor zijn de brandsloftarieven te 
laag, dus dat zal wel niks worden. En de 
eerder vastgelegde doelste111ngen, bijvoorbeeld 
1000 MW Windenergie In 2000, daar durfde 
hij geen beloften meer over te doen. 

Kortom, het ziet er naar uit dat we van deze 
mtnlster en van dit kabinet op energiegebled 
weinig beleidsombuigingen te verwachten 
hebben. Welllcht moeten we meer hoop put
ten uit de lancering van het Warmteplan van 
de SEP, die een vijftal Warmteluacht-tnstal
latles wU gaan bouwen tervervangingvan de 
conventtonele centrales, en uit het Milieu- en 
energiebesparingsplan van VEEN en VEGIN, 
de bundeling van energie- en gasdJstrlbu
tiebedrljven. ZIJ werken ook aan een groot 
aantal maatregelen die gericht zijn op ener-

gtebesparlng door de gebruikers. En daannee 
komen ook de gemeenten In beeld. Zowel als 
(energie-)verbrulker maar ook als mede-ver
antwoordelijke voor de dtstrlbutlebedrljven. 

In een recent door de stichting Burgerschaps
kunde uitgegeven boek: MUieubeleid tn de 
gemeente, vinden we tientallen pagina's 
behartenswaardige Ups voor gemeentelijke 
bestuurders en ambtenaren om een gemeen
telijk mll1eu én energiebespartngsbeleld te 
reallseren. De auteur Bert van de Berg wijst 
bijvoorbeeld op de mogelijkheden bij 
nieuwbouw- en renovatieprojecten. het nut 
van goede voorlichting. kansen van decentra
le energie-opwekking e.d. Een onmisbaar in
strument daarvoor 1s het opstellen van een 
Integraal Gemeentelijk Energlebespartngs
plan. Je schijnt er zelfs subsidie voor te 
kunnen krijgen. 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de 
deur staan. zou het goed zijn als hiervoor 
meer aandacht wordt gevraagd. De kiezer 
lijkt meer en meer m1lleu- en energiebewust 
te wUien stemmen. We kunnen hem of haar 
een handje helpen door te laten zien welke 
partijen daar wat voor over hebben. Hopelijk 
wUien ze dat allemaal wel. Dan moet het na de 
verklezlngenzekermogelijkzljnomeenactlef 
gemeentelijk beleid van de grond te krtjgen. 

Wilbert Willems 
lid Tweede Kamer Groen Unks 
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ZOUDEN ONZE STRANDEN ZO VOL ZIJN, 
OMDAT NIEMAND MEER IN ZEE DURFT? 

Zelfsals we nu stoppenmet liet wervullea wande Noorllzee,llan nog zullealle gevolgenllaamntot wer Inde 21e 
eeuw merllblar zijn. Als wellalnletlloen,llanls onze elaen Noordzee alllinneneen p11r jaar 66n aroolstertllula. 
•-·---• Waarin zelfa almpel pootjeballen oen levensgevaarlljllo 

aangolegenlleld wordt. Groenpoace voert actie teaon !loze 
vervulllnt. Zoals altljlllloon we llat zonder geweld. Maar ••--r ..... ---------.. zonlier uw llulp zijn we nergons. Word daarom oollllo ... 
leur van Greenpeace. Uw gift llelpt ons ecllt eaorm. 

lt "'' ........ c ................ All"' .... 111. ·111ft, klJlik ""'' 
fllt41,trjaarUI8retiJIICI ... UIU.0ul.llpti1Hr: llreti,.UI, 
Aalw.ar.11734, 1HIRAA'flta.Dirletlllflt1U .. û: ''tlrear.Jt IISJI 
, ............. flnlllf'l· 

·"~--------------------------------
Mru~·--------------------------------
Putcefi: _________ Piall•o:·-----------------

ZONDER UW HULP ZIJN WE NERGENS 

(advertenties) 

Techniel< l<an anders ... 
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring. 
Je krijgt dingen te zien, die je in één oogopslag duidelijk maken dat techniek 
wel degelijk ànders kan: mensvriendelijk en niet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervaring omdat je 
als bezoeker (altijd een kleine groep! ) volledig aan je trekken komt. Een 
advies nodig over je huis, over de verwarming, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semi-ondergrondse bouw! )? Over waterzuivering of -besparing? 
Over een ligfiets of een tegelkachel? Over stencilen of over zelfbouw van 
een werktuig, een tegelkachel, een oven, enz.? Over milieuvriendelijk 
wassen? Het hoort erbij en u krijgt het, mèt een lekkere kop koffie, voor 

Drukkerij 
ezclado 

f 6,· p,p. Elke veertien dagen op zaterdagmorgen, na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag telefonisch aanmelden: 04116 • 72621. Centrum voor 
Alternatieve Techniek De Twaalf Ambachten, Boxtel. 

l<oml<ijl<en 

BOEKEN OPRUIMING -------, 

Energieburo 'de Knijpkat' ruimt een aantal overjarige 
boeken op. Voor f 5,- per exemplaar incl. verzendkosten. 
"Splijtstof: controverses over kernenergie"/"Achter de 
coulissen van de praatshow"/ "Kernenergie, gevaar of 
noodzaak?"/"Dossier kernenergie"/" Afval in beweging". 
Te bestellen bij: Energieburo de Knijpkat, t.a.v. Paul 
Matthijssen, Stationsstraat 15, 5038 EB Tilburg (013-
351535) 
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een fusie van Drukkerskollektief Salsedo en 
Drukkerij de Werkwinkel. 

Slingerweg 93 
4814 AZ Breda 

Tel.: 076-200210 
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PRAKTIJKCURSUSPLC 

Werkgro~p Technologie en de Zonne-A.J-c 
(centrum voor zonneenergie) organiseren in 
het weekend van 17-18 maart een praklijk
cursus f>LC. speciaal bestemd voor leraren 
technisch e vakken. industrieel onderhouds
personeel. onl werpers van nieuwe systemen 
en hobbyis ten die hun Personaf Compu ter 
nulliger willen gebruiken voor huis-. tuin
en keukenloepassingen. Met één en het
ze11ë:le reJ.(elapparaat de CV regelen. de vloerver
wa nning sturen. de zonnecollector behe1·en 
en een weerstalion uiloelenen. De weekend
cursus kost 3. l 00 belgisc:he Francs (met 
ovemaehlingl. InJonna lie: Dialoog Werkgroep 
Technologie . BUjdelnkomstslraat109. 3000 
Leuven (lel: 09/32.16.2:32649). Hel aanlal 
deelnemers (m/v) is beperkt lol twintig. V 
z 

D 
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DE GROENE WEGWIJZER 

De opvolger van de Groene MeMo-klapper 
Ugt in de boekhandel. Met de uilgave van 'De 
Groene Wegwijzer ' wordt hel een stuk 
gemakkel~jker om met respect om te- gaan 
met jezelf en j e omgeving en om' alterna u er te 
leven. Waar verkoopt men energiezuinige 
apparaten en schaiTelvlees? Hoe kom ik aan 
informatie ove1· milie u-acUegroepen en spiri 
luele verenigingen? En wal kun je doen aan 
je eigen gezondheid. aan de ondervoeding in 
AJrika en aan/ tegen PVC in verpakkingen? 
Deze wegwijzer slaat vol met adressen van 
milieuvriendelijke proclucenten en mensvrien 
delijke organisaties. en geeft ook actuele 
inJorma lie. goede ideeën en praktische Ups. 
Deze co-produktie van Uilgeverij A.W. Bruna. 
MeMo en Loesje & Partners omvat bijna 300 
pagina's en kost. r 17.50. 

en 
1 

0 

OPSLAG KERNAFVAL (ON)VEILIG 

De burJ.!emeesters van Mol en Dess ei(België) 
wilJen duidelijkheid over de mogelijke opslag 
van radioactief afval in hun gemeentes . Als 
die duidelijkheid nie t komt. gaan ze alle 
nucleaire transporten op het grondgebied 
van Mol en Desset verbiedeu. en wordt daar
door de navelstreng van de Belgische kern
industrie doorgesneden. Volgen s een ret'enl 
rapport is de onderg rondse o ps lag van 
hoogradioacUef a Jvai in de kleilagen onder 
Mol uitermate veilig is. maar voor de boven
grondse o pslag van laagradioacUef afval is 
het gebied van Mol-Desset juist weer niet 
geschikt vanwege "de onslabiele ondergrond". 
Hoe is dil mogelijk? Hebben deze burge
meesters zitten le s lapen onder het vak 
moderne wiskunde. of zijn zij de enigen die 
klaarwakker hel probleem onderkennen en 
maatregelen willen nemen? Een bijlwmencl 
probleem is de conclus ie ln hel vermelde 
rapport dal 'MoJ' de enige plek in Vlaancleren 
is die in aanmerking komt voor bovengrondse 
opslag. 

ZONNECELLEN IN DERDE WERELD 

De inlrocluclle van zonnecelsystemen in de 
Derde Wereld en de rol van Nederland vormt 
hel thema van een congres op vrijdag 23 
maart a.s. in het Koninklijk Ins tituut voor de 
Tropen le Amsterdam. Zon neenergiesyste
men kunnen een belangrijke rol gaan spelen 
in ont wlk.kelingslanden waar lachUg procent 
van de bevolldng niet is aangesloten op hel 
eleklriciteltsnel. Tijdens dil congres zal hel 
dorp Sukalani (op Java. Indonesië) worden 
gepresenteerd als een succesvol Nederlands/ 
Indonesisch zonneenergieprojekl. 
lniJchlingen: Provinciaal Bureau Energie 
Noord-Holland. Postbus 3007. 2001 DA 
Haarlem (Lel: 023- 143671). Kosten: f 75.
(sluclenten e.d. f 35.-). 
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