
3 fl.2.50 

jaargang 10 
mei/juni 199Ó no. 3 



REDACTIONEEL 

Sympathiek 

Nog altijd is 85 procent van de bevolking 
tégen kernenergie. en daar kan niemand 
omheen. Maar als we eerst een hoop geld en 
energie steken in zonne- en Windenergie, 
willen de Nederlanders best wel weer nieuwe 
kerncentrales. Aldus professor doctor W.C. 
Turkenburg. 
Maarvolgens doctorandus W.H.L Havenkamp 
zijn wij gewoon dom. In het FEM-nummer 
(Financieel Economisch Magazine) van 10 
maart schrijft hij: .. Echter, de Nederlandse 
bevolking weet het niet. Zg wordt bestookt 
met diametraal tegenover elkaar staande 
meningen en argumenten. ( ••. ) Tegel!Jk ts het 
onverantwoord om voor een onontkoombare 
keuze weg te lopen". Kernenergie dus, maar 
dat wordt er niet letterlijk bij gezegd. 
Professor doctor ingenieur H.H. van den 
Kroenenberg doet hier vrolijk aan mee. De 
ECN-directeur spoedt zich van congres naar 
congres om te roepen dat energie .. weer 
sympathie'#{' moet worden bij het grote publiek. 
Wellicht in de hoop dat we weer aan de 
kernenergie gaan. 
Maar hoezo .. energie moet weer sympathiek 
worden"? Dat is het toch al lang? Hetvolkwil 
geen kernenergie en kolen, maar meer zon 
en een molent Dat is onderhand toch wel 
duidelijk. 
Intussen draaien Borssele, Dodewaard en de 
andere atoominstallaties verder, wordt in 
Zeeland gebouwd voor de opslag van 
atoomafval, kantelt een atoomtransport in 
een sloot, en komen bij Tsjemobyl mensen 
en dierenmismaakt ter wereld. Ik zou hetwel 
weten hoe ik energte .. weer sympaJhte'Jë' moest 
.maken. TeiWijlergêénprof, drs. dr, oflrvoor 
m'n naam staat. 
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Vier jaar Tsjemobyl 

De gevolgen van de kernramp bij Tsjer
nobyl, nu vier jaar geleden, blijken veel 
ernstiger te zijn dan altijd is beweerd. 
Misgeboorten doen zich in het rampgebied 
op grote schaal voor. Anderhalf miljoen 
mensen hebben aan hoge stralingsdoses 
blootgestaan, en tweederde van hen heeft 
genetische schade opgelopen. Zo'n 
17.000.000mensenmoetennoggeêvacu
eerd worden. 
De Russische milieuorganisatie ASEI is 
een internationale geldinzamelingsactie 
begonnen voor de slachtoffers van Tsjer
nobyl. In Nederland wordt dit gecoördi
neerd~ de stichting Milieukontakt Oost
Europa en de stichting Allicht. Gulle giften 
kunnen worden gestort op giro 420820 I. 
t.n.v. stichttngAllicht, o.v.v. Tsjernobyl'. 

ENERGIE ATLAS deel3 

Energtevoorztenmg en mJlieusituaUe in Spqe 
staan beschreven in de derde aflevering van 
de Energieatlas. Een redelijke spreiding van 
energiebronnen, waarbij kernenergie (nu nog 
30 procent) lijkt te worden afgebouwd. De 
smerigste kolencentrale van Europa staat 
niet in de D.D.R. maar in Spanje bij Puentes, 
en dat is goed te zien aan de bossen. Pagina 
12 en 13. 
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'allicht' Is een uitgavevan 
de stichtingAllicht diezich 
Inzet voor een demoera
tlach , mens- en milleu
vriendelijk energiebeleid. 
Geen kernenergie of 
kolen, maar doelmatiger 
gebluik van energie en 
zoveel mogeliJk 
aanw~ngvanaHe~ 
tieven als zon en wind. 
Aan regionale ontwikke
lingen wordt In ruime 
mate aandacht beeteecl. 

Ingezonden artikelen of 
brieven kU"Inen door de 
redactie woreten bekort. 
Ondertekende artikelen 
geven niet noodzakelijk 
de mening van de redac
tie weer. OVername van 
tekst met bronvermelding 
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foto' a dient men contact 
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WERKELIJKE OMVANG KERNRAMP WORDT DUIDELIJK 

Tsjernobyl eist steeds meer 
slachtoffers 

Voorvelen hgt Tsjemobyl al weerver weg In 
bet geh eugen. Net na die bewuste 26 april 
1986 was er even paniek. De groente Jn de 
moestuinen kon beter niet gegeten worden. 
doordatzeradloactlefbesmetwas.Eenllcbt 
brteeje uit bet zuidoosten voerde een klein 
deel van de radioactievewolk dle na de ramp 
ontstond Vla Oost-Europa en de Alpen, naar 
de Benelux. waar dle met enkele bultjee op 
de grond tereebt kwam. Sptnaztewerd door
gedraaid en de koeien moeeten tUdelljk op 
stal. Na een paar dagen leek allee voorbij en 
ging ieder weer zijn lftg. 
Heel andere gJDg het er dichter~ de lrmlom
trale· aan toe. Na de eerste haueee aan 
berichtgeving over de ontplOfBng meldden 
de Sovjet-autoriteiten vr1jwel niets meer, 
ook niet aan de direct getroffen bevolking Jn 
de omgeving van Tsjemobyl. Pas de laatste 
maanden komen gegevens vru over de aitu
aUe ter plekke. Bijvoorbeeld doordat een 
Rusal.ecbe fotograaf, de 63-jartge Igor KosUn. 
zijn fotoxeportagea over Tsjernobyl onlangs 
voor bet eerst toonde in bet Amerikaanse 
Ujdacbrtft Time. Dit VOOJjaar wil Koetin alle 
foto's-die hij Jn bet rampgebled maakte, aan 
lîet publiek laten Zien op een foto-exposlUe 
Jn de Verenigde Staten. Koetin was de eerste 
fotograaf dle de kerncentrale bezocht vlak 
na de ontploftlng. SJndadien ie hij zee keer 
terug geweest. Hij woont in Kiev, honderd 
kilometer van Tsjernobyl. Koetin ie zelf ook 
beermet en ie intussen drie keer in bet zk:ID!n
bute opgenomen. Hij ie constant moe en 
heeft soma moeite met lopen. Volgene de 
doktoren heeft hij niet lang meer te leven. 

Dat geldt ook voor de meneen dle bet 

al11cht - md/Jun11990 

Vier jaar na de ernstigste ramp met een kerncentrale 
begint de werkelijke omvang ervan door te dringen. 
Meer dan twee miljoen mensen leven in gebieden die 
zwaar radioactief besmet zijn. Ongeveer 17.000 
mensen zouden direct geêvacueerd moeten worden. 
Een miljoen mensen hebben inmiddels genetische 
schade opgelopen. Zo wordt bijvOOrbeeld in Tsjerkassy 
(zie kaartje) één op de vijf baby's geboren zonder 
ogen, oren of voldoende ledematen. Veulens hebben 
bij de geboorte acht poten of andere afwijkingen. Het 
aantal gevallen van leukemie stijgt schrikbarend. 

rampgebAed moeten ecboonmaken. Het meest 
besmette gebied beeft een doorsnede van 
derUg kilometer rond de centrale. Vorige 
maand, vier jaar na de ramp, beeft de rege
rtng tn Moskou beloofd de duJzenden ealdaten 
dle hier aan bet werk ZiJn, voortaan regelma
tig medisch te keuren. Hun toestand zal 
vaatgelegd worden in een nationaal regtster 
en ZU krtjgen voorrang bij onder meer sana
tortaenrustbutzen. Besm.ettekJnderenJn dit 
gebied laijgen VOOIT'ang in vakanUekoloniee. 
zo liet Sovjetleider Gorbatsjov weten. 

miSvormingen 

Het grote probleem biJ een kernramp te dat 
de radioactieve besmettingniet direct opvalt. 
Je ztet niets, je ruikt niets en je boort niets. 
Zo trokken veel mensenzichniets aanvan de 
evacuatiezone dle de autoriteiten badden 
vastgesteld. De boerenfamilies gtngen terug 
naar bun eigen buts en gingen zelfs weer 
groente verbouwen, omdat er volgene ben 
nieta aan de band was. Maar er wasvan alles 
aan de band. Een gebied met 1n totaal 17 
miljoen inwoners, dat grote delen van de 
Oek:ralne. Wit-Rusland en Rusland beatrtjkt. 
ie radioactief besmet. Ongeveer 420 dorpen 
hadden onmtddeWJk ontruimd moeten wor
den. Dat Ls niet gebeurd. nog steeds niet. 
Veracbetdene wolken met hoge doses radlo
acUeve eto1fen zoals ceatum-137 en etron
tium-90 hebben ln de week na 26 aprl11986 
boven Wit-Rusland gehangen. Paa toen deze 
wolken richting Moekou dreven, grepen de 
autoriteiten tn. Met behulp van chemicall!n 
werden de wolken boven de plaats M~ev 
(zie kaartJe) 'uitgeregend'. Het gevolg ie dat 

Peter Bielars 
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nu een kwart van de kinderen In d1t gebled 
aandoe~en aan de echfldklter heeft. Bo
vendien is een aantal baby's en peuters aan 
kanker gestorven. 

Bijna drie jaar na de ramp wist de bevolking 
nog niets over deze radioactieve besmetting. 
Pas In februari van het vorigjaarwerd onder 
druk van de publieke opinie een landkaart 
Uitgegeven met een aandulding van de stra
lingsgraad. Maar ook die gegevens lieten nog 
veel te raden over. Doktoren In de betref
fende gebieden laten er geen ondutdelijkheid 
over bestaan. VladlmJr Lysovsky, een dokter 
In het ziekenhuls van Narodlchi, zegt dat In 
de laatste achttien maanden een dramati
Sèhe stijging te zien valtvan het aantal geval
len van kanker. Steeds meer mensen ver
tonen de symptomen van radloacUeve besmet
ting. namelijksnel moe, moellijkzien engeen 
eetlust. Veel erger is nog, aldus Lysovsky. 
dat de weerstand onder de gehele bevolking 

afneemt en dat gezonde mensen problemen 
krijgen met in feite kleine ziekten. Zij ge
nezen veel trager. 
Boeren zien een explosie van afwijkingen biJ 
jonge dieren. Bij een boerderij In Vyazovka 
zijn sinds de ramp vier jaar geleden 197 
misvormde beesten geboren. Het blijkt geen 
incident te zgn. In meerdere streken rond 
Tsjernobyl doen zich zulke massale 
misvormingen voor. 
De radloactlv1tett kan zich nog steeds u1tbre1-
den. Zo wordt gevreesd voor een droogvoor
Jaar of een droge zomer. Als de meren In de 
buurt van Tsjernobyl droog zouden vallen. 
kan het In het waterverzamelde radioactieve 
stof gaan verstuiven. Radloactieve grond is te 
ontsmetten; een radioactief meer niet. Zo is 
begin vorige maand de bevolking langs de 
rivter de Dnjepr etVoor gewaarschuwd dat 
het water niet bruikbaar is. Toch levert deze 
rMer water aan een gebled van ndm 500.000 
vierkante kilometer. 

aUicht - mei/juni 1990 



Het Kremlin gaat er op dit moment van uit 
dat de e\'aeuatle van ru.tm honderdduiZend 
meneen In 526 gemeenten In 1995 moet zljn 
afgerond. Voor hen moeten nog hulzen ge
bouwd worden. Alleen die herhuisvesttng 
koet de getroffen republieken al 30 miljard 
gulden. De Oek:ralne en Wit-Rusland dreigen 
fa11llet te gaan door de hoge koeten van de 
ach~en en de zorgvoor 
de alachtoffera. De republiek Wit-Rusland 
heeft In maart voor het eerst ometeel om 
Internationale hulp gevraagd. Volgens de 
Wit-Russleche ambaeaadeurln Genève la de 
omvang van de radioactteve besmetting pas 
emdskort tot de autoriteiten doorgedrongen. 
Hij gaat uit van de evacuat:le van 118.000 
mensen, waarvan 17.000 meteen. Ook het 
Rode Kruis meldde In maart dat de gevolgen 
van de kernrampemstig ondenchatzgn. De 
Internationale hulporganisatle heeft het dan 
niet alleen aver de medische, maar ook over 
de psycblache gevolgen van Tejemobyl. 
Vlce-voomtter Joert Sjerbak van de m111eu
comm1sale van het Sovjet-parlement gaat er 
van uit dat 1,5 miljoen meneen aan hoge 
doses atrallngzljn blootgesteld. Volgenehem 
zljn de autoriteiten veel te lab geweest. 
Het steeds kritischer weekblad 'Moskou 
Nieuws' schreef onlangs dat ook nu nog 
eeeent:l~e feiten geheim wonien gehouden. 
Het blad epreektvan een misdaad. Volgene 
'Moskou Nieuw8' zijn er btJ de ontploftlog zelf 
250 doden gevallen zljn. Moekou hanteert 
nog steeds het aantal van 31 doden. 

Nu eteede meer lnf0l'ID8tle bee.cbfkbaar k<mt. 
komen In dtverae plaateen de meneen In 
opstand. In de Oekratense etad Charkcw 
gingen eind maart 120 meneen In haoger
ataktng om speetale medieche en eodale 
verzorging afte dwingen. Honderden andere 
slachtoffers dreigden zlch biJ de hongersta
king aan te sluiten ale Moekou geen toezeg
gingen zou doen. Deze ziJn nog nlet gedaan. 
omdat alle aandacht naar de Baltische re
publieken gaat. 
Het parlement van de Oekralne heeft In
tussen eigenhandig opdracht gegeven een 
plan op te stellen om de kerncentrale b1j 
Tejemobyl binnen VIjf jaar te alutten. Ook 
daarvoor te echter weer erg veel geld nodig. 
Het sUlleggen van het gehele-complex. de 
ontplofte reactor was er één van de vier In 
Tejemobyl, vergtjaren van afbouw. 

HetwerkeJUke aantal elachtoffen van Tejer
nobyl weten we voorlopig nog niet. Zeker la 
dat 'Vtakbi.J de centrale tueeen de 2700 en 
3000men.een ernettgztekgewordenztjn. Het 
te de~ of ziJ de radioactlew besmetting 
zullen owrleven. Een miljoen lllell8ell hebben 
lnmtddela genetteche achade opgelopen en 
17 miljoen meneen worden op de een of 
andere wijze gehinderd door het oogeluk. 
biJvoorbeeld docr een gelrek aan witte bloedll
chaam.P.fee of door het optredenvan lever-en 
bloedziekten en grijze staar. 
Op 26 april Jong8tleden durfde de Sovjet
televisie het aan een 24 uur durend pro. 
gram.ma uit te zenden om geld In te zamelen 
voor de getroffenen. Teletlton Tsjemobyl' 
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reconstrueerde wat er gebeurde tijdene de 
eer8te paar dagen na de ramp, toen de hele 
wereld de gebeurtentseen vol spanning volgde. 
Ttjdene deze marathon-uitzending la de 
fondswervingeact:le gestart. Ook In Neder
land wordt geld tngezameld war de Tajer
nobylalachtoffere (zie kader). 

meer centrales dicht 
De klap die door Tajernobylla toegebracht, 
heeft samen met de glasnost en de democra
Uaertngagolf ervoor gezorgd dat kernenergie 
1n de Sovjetunie In een crlsisettuatle te te
rechtgekomen. Alle plannen voor verdere 
ontwikkeling van kernenergie zijn voorlopig 
tn de i.Jak.ut gezet. Na de-eatastlûale aardbe
Ving In Armen!~ te de kerncentrale die on
beschadigd bleef, gesloten. De ontwerp- en 
bouwwerkzaamheden aan kerncentralee In 
Azerbaidzjan. Georgië. 1n de omgeving van 
Krasnoclar en de op atoomstroom werkende 
warmtecentralee In Minsk en Ocleaaa Zijn 
~gestaakt 'uit aetem1schecwe~enen als 
gevolg van proteeten van de omwonenden'. 
De kerncentrale op de Krim wordt omge
bouwd tot een opletdlngecentrum voor per
soneel van kerncentrales. De geplande cen
tralee In T8JI#In In de OeiaaiDe Zin geec.baapt. 
Verderverweren de plaatael1jke autoriteiten 
en de bevolking van de autonome repu-
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Geld voor atoomslachtoffers 

Op 26 april jongstleden, preeles vier jaar na de ramp, werd op de Ruealeche telmale het 
programma Telethon Tsjernobyl' uitgezonden. Daarin werd een reconetrucUe getoond van 
de eerste paar dagen na de ramp. Het doel van deze marathon-uitzending van 24 uur waa 
het ~elen van geld ten behoeve van de slachtoffers van Tejernobyl. 
Het overkoepelende orgaan van de mtlleuorganieatiestn de Savjetunle, de ASEI (Aseocta
tion for the Support of Ecologtcal lnitlatlves), gebruikt de Telethon Tsjernobyl' ale 
startschot voor een langlopende campagne. Deze is internationaal opgezet om de wereld
bevolking dutdelijk te maken dat de kernramp zich nog steeds voltrekt. dat het nog niet 
voorbij is. Dat nu mensen en dieren misvormd geboren worden. dat volwaseen meneen ziek 
worden. dat ze kanker krijgen en dat er llY slachtoffers vallen als gevolg van de ramp van 
vier jaar geleden. 
De aandacht richt zich speclftek op de honderdduizenden die radioactiefbesmet zijn door 
Tsjernobyl'. Ruim honderdduizend mensen moeten zo snel mogelijk g~eerd worden. 
Daarvoor is zóveel geld nodig. dat de getroffen SU-republieken Wit-Rusland en Oekralne 
geen geld overhouden voor de behandelingvan de toenemende stroom leukemlepati!nten. 

In samenwerkingmet de stichting Milieukontakt Oost-Europa. organiseert en coördineert 
de st1chtingAll1cht een geld1nzamel1ngeact1e 1n Nederland. Hiertoe wordt onder andere de 
opbrengst van de uitgave van het Tsjernobyl Magazine (1987) gebruikt. Gulle giften ten 
behoevevan de atoomslachtoffers van Tsjernobyl kunnen worden gestort op giro 4208201, 
t .n .v. stichting All1cht. o.v.v. Tejernobyl. 
Informatie over de campagne Is aan te vragen bij All1cht, poetbus 8107, 5004 GC Tilburg. 
Telefoon 013 - 35 15 35. 

blieken Basjkirl! en Tartadje zlch herug tegen 
de bouw van centrales op hun grondgebied. 
Na de ramp vier Ja:ar geleden werden 1n alle 
kerncentrales van de Sovjetunie maatrege
len genomen die volgens deskundigen de 
mogelijkheld van een herhaling van een 
dergelijke ramp uitsluiten. Bealoten werd de 
bouw van vijf reactoren van het Tsjemobyl
type in een gemodemiseerde verste te voltooi
en en voortaan alleen licht-water-reactoren 
te gebruiken. Later werden echter twee van 
de vijf reactoren op non-actief gesteld. 
De 81tuat1e op het gebied van de ener
gtevoor:ztentng komt hierdoor onder span
ning te staan. Ook tegen kolengestookte 
centralee wordt steeds heftiger geprotesteerd 
doordebevo~-----------------

allicht - mei/Juni 1990 



GEDRAGSCODE VOOR STROOMPRODUCENTEN 

Mager Europees milieubeleid 

rn Europees verband gebeurt het wel vaker 
dat er een vrijblijvend beroep wordt gedaan 
op een doelgroep om tete te doen of te laten. 
Ditmaal te de elektrldtettseector 'het h.aaaje' 
om zijn goede wil te tonen ten behoeve van 
müieu, broeikas en ozonlaag. DeCommtsete, 
het d&gdljb besbutr van Europa. geeft echt« 
vaak zelf het mtnder goede voorbeeld door 
haar eigen voontellen en goede bedoelingen 
te laten 11ggen. Zo veracheen 1n november 
1988 een alarmerend Commteaie-rapport. 
'Het BroeOcasejfect en de Europese Gemeen
sdv.rp', waarin een breed opgezette WEikgxoep 
(raak Force) werd aangekondigd. Ook de 
Raad van Mln1etera etood te jutehen b1j dlt 
vooretel. .Achttien maanden later te deze 
werkgroep er nog ateede niet. Laat etaan dat 
er een VPCntel voor maatregelen of een ac
Ueprogramma klaar ligt. BUjkbaar probeert 
'Brueeel' de netelige müleuaituatie te beetrij
den met rapporten en pakken voontellen. 
Met een krant kun je een vlleg uitechakelen. 
maar het broelkaeeffect en de verdunde 
artm'aag vragen andere en cldngeocler' maatre
gelen dan het zoveelste pak papter. 

·ne energieopwekkin en het eneryteuerbru1k 
belasten het milieu met luchtveront·refnlgfng 
en ajvalprodukten. Mtlt.ewnaatregelen ver· 
hogen de energtepryzen. beiiwloeden de 
concurrentteposU:le van energtedragers of 
sluiten bepaalde enmytebronnen ult. Ener
gtepollttek en mllleupoUtlek moeten zodanig 
op elkaar worden afgestemd dat beide doel· 
stellbtgen worden bereikt'. Met deze opmer
king In bet Commissie-vooratel wordt de 
angel al meteen uit de probleemstelling 
gebaald. Hetmüieubeletd wordt bij voorbaat 
al ondergeechtkt gemaakt aan de onderltnge 
conCUJTeDUepoatUe van energiebronnen tn 
de Europese Gemeenschap. 

voorkeur voor kemenergle 

Ook een andere opmerking ondergraaft de 
nobele bedoelingen van de Commiule: ·oo 
allicht • md/JUD11990 

De Europese Commissie roept de elektrtctteits
maatschapptjen op een gedragscode te ontwikkelen 
met betrekking tot de uitstoot van verzurende en 
vervutlende stoffen Het gaat om stoffen die vrijkomen 
bij de opwekking van stroom. Als gevolg van de open 
binnenmarkt (na 1992) verwacht men een hogere 
economische groet, waardoor de huidige milieube
lasting nog groter wordt. Intussen wordt stiekem de 
deur opengezet voor meer kernenergie. 

document zal zich ntet vóór of tégen een 
bepaalde~ uttsptelaen", ~een 
van de alotaDduatee ondubbeJzannlg aangeeft 
dat .. kemenergte een bfldrage.ktm leveren tot 
de beperldng van emtssfes doorverbmndlng 
van fossiele brandstoffen". Dit ClllVer'holen 
pletdool voor 'echone' kernenergie 18 niet 
verwonderlJjkgeztenhetfeJt dat de Europese 
Comm188ie ook verantwoordeltjk te voor 
Euratom, het Europeee atO<Dlenerglebureau 
dat tegeltjkerUjd kernenergie propageert en 
Cóntroleert. 
InBruseeltemenoppaplerzeerbez«gdvoor 
de toekomst. want de uitstoot van kooldi
oxide (002) tn de twaalflidstaten wOI'dt maar 
nlet mtnder, en attjgt zelfs In de komende 
Jaren: van 2500 ton In 1987 tot 3000 ton tn 
2010. De open Europeee binnenmarkt van 
na 1992 zal een grotere economische groet 
veroorzaken, waarbij het energieverbruik en 
de luchtbelasting zullen toenemen. Er moet 
dus een extra maatregel worden genomen 
om de extra vervu1llng 1n te dammen. Dat 
heeft de Comm1Me zelfberebnd met behulp 
van eJmulaUemodellen. •J)e eerste uoorfopt· 
ge resultaten tonen aan dat een vermlnder
fng tot het emtsste-ntveau van 1987 pas 
optreedt wanneer grotere besparfllgen wor· 
den geintroduceerd enge#!JJdydlg meer aardgas 
en kemenergte wordt tngezet voor 
stroomopwekldng". Deze gecombineerde 
strategie. aldus de Brueaelse ambtenaren. 
resulteert 1n bet Jaar 2010 tot een niveau dat 
Vijf procent lager ligt dan bet huicltge. Om dat 
te bereiken moeten de Europese burgere 
meer energie besparen. en moeten de elek
tridteltsmaatecbapp1jen andere brendatof
fen Inzetten: uranium. 
Tevens wordt de elektridtettaaector drln
.gend opgeroepen op vrtjwtllJge baaJa een 
~ode te ontwikkelen tn verband met 
Zljn aandeel tn en verantwoordelijkheid bij 
de milleuva:vuillng. Het begrip '~dtsclpltnë 
wordt aangehaald, maar daarmee er~ de 
Commt1Ui1e de zoveelste tegenstrlJdlghetd: 
als alle wetgevende maatregelen. richtltjnen 

Wim Kersten 
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en regelingen niet helpen, hoe moet een 
vrijwillige gedragscode dan soelaas bieden? 
Overigens worden er geen concrete aanlmo
pingspunten genoemd voor de beoogde 
gedragscode. 

Kernenergie kan problemen en schade ver
oorzaken, zo stelt de Commissie vast, maar 
om dat te voorkomen heeft men onderzoek
programma's ontworpen en ingesteld om 
"atoomeneryte onder optimale vetligheidsvoor
waarden te laten ontwikkelen". De opslag 
van radioactieve stoffen wordt aangehaald 
als een prominent Europees project dat in 
goede banen wordt geleid en uitgevoerd met 
geld en onder toezicht van de Europese 
Commissie. Alsof dat een garantie isl 

duurzame energie onderbelicht 
Voor duurzame energiebronnen als zon. wind, 
water, aardwarmte en biogas voorziet men 
een aandeel van hooguit acht procent in 
2010. De trage ontwikkeling wordt geweten 
aan de lage prijzen van elektriciteit uit 
steenkool, olie. gas en uranium. Als de Euro-

pese Gemeenschap het milieuvraagstuk echt 
serleus zou nemen, dan zou een milieube
lasting (of 'eco-tax') op fossiele brandstoffen 
een eerste stap moeten zljn om bijvoorbeeld 
windenergie een conCWTentieprlkkel te geven 
en in dat kader doelgerichte acties te onder
nemen. "De ftnanclële middelen voor der
gelyke acties zgn echter beperkt:'. luidt het 
droge commentaar. En zonne-energie is een 
ideale energiebron voor ontwikkelingslan
den, wordt verder gesteld. Het beschreven 
scenario vertoont opvallend veel gelijkenis 
met het Nederlandse scenario ten tijde van 
de Brede Maatscbappe11jke Discussie uit 1980: 

gas is voor de verwarming. olie is te duur. 
kolen zljn smerig, wind is er nooit genoeg, 
zonne-energie is voor Afrlka •.• dus moeten we 
meer kerncentrales bouwen. 
Toch steekt Europa geld in 'andere' ener
gieprogramma's, die fraai klinkende namen 
dragen als 7hermte (energleteclmologle), Joule 
(niet-nucleaire energiebronnen) en Save 
(energiebesparing en warmtekrachtkoppe
lJng). Maar de kernenergieprogramma's mogen 
rekenen op een grotere belangstelling gezten 
het aloude streven om het aandeel van kern
energie in de Europesestroomvoorzlening op 
35procent te brengen. Eindmaartleverde de 
Europese Commissie hiervoor een avertutgend 
bewijs door de Blitse kernenergie-exploitanten 
enkele miljarden ponden (een precies bedrag 
werd niet genoemd) steun toe te zeggen voor 
de privatisering van de elektriciteitsproduktie
bedrijven in Groot-Brittannië. Het Europees 
milieubeleid wordt misschien nog het best 
geillustreerd door de hoogte van de concrete 
uitgaven voor 'milieuzaken' in 1990: een 
magere 0,1 procent van de totale EG-begro
ting. Men is niet bereid meer geld uit te 
trekken voor milieubeheer, vandaar de 
goedkope oproep aan de elektriciteits
maatschappijen om gratis en vrijW1llig het 
milieu te ontzlen en nog meerwerk te maken 
van kernenergie. Want daarvoor worden de 
beurzen met een royaal gebaar opengetrok-
ken.---------------------------------------------------
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ZONNECELLEN VOOR DE DERDE WERELD 

Hollandse handel in zonne-energie 

Onder het publiek zijn zowaar enkele zwar
ten aanwezig. vertegenwoordigere van eén 
lndoneelecb onderzoekslnetttuut voor plat
telandeontwikkeling en van de Surlnaamee 
Green Hortzon Beweging. Niemand van de 
aanwezigen hoeft eigenliJk nog overtuigd te 
worden van het nut van zonnecel8yatemen. 
De2Je I!I.Y'JilemeD (ook wel PV'-eyetanen genoemd) 
leveren elektrlcltelt. de meeat edele ener
gtevorm. Op deze WUze opgewekt Ie het mil
~ duurzaam en decemraal toepa&
baar. Ale we naar het rendement (10-12 
procent) kijken. staat deze techniek nog In 
haar ldndenchoenen. maar ee11. veelbelo
vende t:oekomet ~kt voor haar weggelegd. De 
grote vraag Ie door wie en voor wte deze 
techniekverder ontwtkkeldJnoetworden. De 
cxgan1sataren van het cxmgree hebben er 
aBee aan gedaan om tot een een<lutcllg 
antwoord te kcmen. Nederlandee oaeterzoek
ere en de belanghebbende Industrie hebben 
de handen lneengeelagen In de etrtjd om de 
JntemaUooale afzetmarkt. Voor de thuJamarkt 
zijn de PV -systemen voorlopigalleen Inciden
teel toe te paesen. De grote markt ligt In de 
~overgoten Derde-Wereldlanden. Elektr1-
8cattevan het uitgestrekte platteland JUkt tot 
de mogelgkheden te gaan behoren. Com
fortverbeterlog en economleche ontwtkkeltn
gen moeten de Introductie van deze techniek 
rechtvaardigen. 
Had er een be~ decor gevonden kunnen 
worden dan het grote auditorium van het 
Kl'l', dat de sfeervan de VOC uitademt? Hoge, 
door zware balken ondersteunde houten 
zoldering aan de zijkant. getltulkeerd dóor 
beeldengroepen die vanaf pl.laren aver de 
hoofden van de aanwezigen heenkljken. Het 
ontbreekt aneen nog áan goed gevulde 
geldbuidele om de Internationale CODCUI'I'ell-

allicht- met/jun11990 

Amsterdam. 23 maart 1990. De marmeren hal van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Km is 
gevuld met vooral m. nette kostuums gestoken mensen. 
die zich staan te verdringen rond spiegelende zon
nepanelen. Op het ene zijn fragiele TL-lampjes aang
esloten. het andere zet een waterpomp in beweging. 
Het is een kleine beurs. waarop de deelnemers van 
het congres •Introductie van zonnecelsystemen tn de 
Derde Wereld en de rol van Nederland daarbtl' de 
praktische toepasstogen gedemonstreerd krljgen. 

Joost van der Aalst 
Ueelag te wtnnen. Due zou de Nederlandse 
overheldaver de brug moeten komen, "Mmt 
ook In Duiteland en Frankrijk ettmuleert de 
averheld de ontwikkeling van ~etech-
nologle. ~ wie Ie elgenlijk het meeat 
gebaat btj deze eteun? 

elektrltlcatte 
In de meeste ontwtkkel1ngaland Ie het 
platteland met aangesloten op het nattonale 
elek:trtdteltan.et. Dit komt enerziJde door de 
hoge tnveeterlngekoeten van een hoogepan
nJngenet en and~jde door een beperkte 
energiebehoefte van de plattelandebevolk
tng. Bovendien geeft de poiW.ek VOCll"keur 
aan een volwaardig elektrlclteltanet In en 
rmd de eted.en. 
Toch maken regeringen plannen voor de 
elektdflcaUe van de rurale gebieden. Daar
voor zijn autonome systemen vaak de enJg 
haalbare oploestng. De keuzemogelijkheden 
vart&en van dleeelgeneratoren tot water-en 
windturbines. Slnde Uen jaar kunnen PV
systemen hieraan toegevoegd worden. Deze 
onc;lerechelden zich In twee mogelgkheden: 
een centraal zonnecelsyeteem dat een heel 
dorp van elektdeitelt kan voorzien, en een 
1ndlv1duele 1netallat1e per hule. Maar zoals 
gezegd gaat het hierbij om plannen, doordat 
het geld voor deze Investeringen ontbreekt. 
BJ 'e \\U'dt 20-
25 procent beeteed aan energt~ecten. 
Daarvan wordt meer dan 90 procent 
aangewend voor grootschalige elek
trtciteltacentralee. 
De bevolking op het plattelandvan de Derde 
Wereld- zo'n tachtig procent van de wereld
bevolking - Ie merendeele met aangeeloten 
op elektric1te1t. Voor haar radio maakt ziJ 

9 



foto: TOOL (Technologie Overdracht 
Ontwikkelingslanden) 

10 

gebruikvan batteriJen, voor haar w:dichUng 
van olielampen en voor de voedeetbereiding 
koken de meneen op hout of houtskool. Dit 
laatste maakt het grootste deel "'an de ener
gleconeumpUe ult. De ontboesingen die daar 
voor plaatavtnden, vormen een ernstige 
bedmglngvoor de leefbaarbeidvan het plat
teland. Vetligstellen van voldoende bi01D88118. 
(herbeboealng) moet dan ook de eerste zorg 
zijn In de energtevoorztentng van de platte
landabevolkmg. Ondanks dat PV-syatemen 
voor dit probleem geen oploaelng kunnen 
bieden en elektrlcitett elechts uen procent 
van het energieverbruik uitmaakt. zljn er 
toch enkele~ voor- een ptorttettabe
bandeling. De bewijzen biervoor ZUn te vin
den In een aantal proefprojecten. Het In
doneeleche cbp 8abt.m staat als proeftuin 
voor het Nederlandse zonne-energtewereldje 
model. Alle betrokkenen - overheid, con
sumenten. onderzoekere en producent- zijn 
uiterst teweden met de daar opgestelde 
lndlvlduele PV-Inatallat1ea. BelangrVke voor
delen die genoemd worden zijn: 
- toename van de eoonoml8che actlvttelten 
als gevolg van betere verlichting: 
-Jagereenerglekoetentnve:rgelljklngmetolie 
en batterijen: 
- verbetering van de gezondhetdazorg ale 
gevolgvan een grotere betrouwbaarheid van 
de apparatuur; 
- toegang tot het gebruik van moderne 
geavanceetde apparatuur. 
Het komt er dus op neer dat bier de be
trouwbaarheid verhoogd ts. Het succes van 
Sukatanl brengt de tecbnlci Sn een euforie, 
Immershet d01pwaa uitgekozen vanwege de 
kllmatologlach ongunstige IJgglng. Nu daár 
hetrendement van de Sndtvtduele PV-Instal
laUeie~ztjnookde~ 
den van het systeem bewezen. 

tinanclering 

Er echuJlt echter een adder onder het gas. 
leder huis In Sukatan1 kreeg de hHcblkking 
over een eigen zonnecelsysteem, bestaande 
uit een paneel. een regelaar, een accu en de 
bedrading. Dit vergde echter een voorfinan
ciering, die aan de mensen mogeliJk-gemaakt 
werd door hen een renteloze lening aan te 
bieden. Met het geld dat door de atloaaingen 
btj de babkterugkomt, wordennleuwelenin-

gen ten behoev'evan PV' -eystemen ultgeacbre
ven. Deze gunauge regeling Is helaas uitzon
dering. maar zou Vla een gericht Nederlands 
hulpbeleid meer kane kunnen krijgen. 
Op het Amsterdamse congres werd voor een 
dergelijke bijdrage vanuit ontwlkkellngaea
menwerklng een warm pleidooi gevoerd. Het 
mlnlaterlevan Ontwlkkellngeaamenwerklng 
moet vanuit zijn nieuwe beleid een lmpule 
geven aan de tntroducUe van zonnecel
systemen ten behoeve van plattelande
ontwlkkellng. DaarbiJ ia haast geboden. wil 
Nederland op dit vlak nog enige rol ~ 
betekenis kunnen epelen. Want Fl'ankrtjk 
en Duitsland stellen PV -eyatemen gratie ter 
beachtkktng. om daarmee de weg VriJ te 
maken voor de consumenten-elektronika. 
Deze oproep echoot verech111ende con
gresgangere In het verkeerde keelgat. De 
diaçueeteleeknutezeergertchttewordenop 
een technologie. Door belanghebben~ bij 
Windenergie of waterkracht zou met even
veel vuur de noodzaak van die technieken 
voor de Derde Wereld bepleit kunnen wor
den. 
Me,n zou zich over de vraag moeten buigen. 
wat - behalve geld - de introductie van ZClll

necelayatemen tn de Derde Wereld nu In de 
weg staat. Uit ervaringen van de etlchtlng . 
TOOL b~kt dat fabrikanten en leverandere 
vaak onvoldoende rekeoing houden met de 
ettuatle waarin het produkt moet function
eren. Bovendten wordt om de koeten te 
drukken, vaak lokaal geproduceerde rand
apparatuur op het systeem aangeeloten. Ale 
dan een atortng optreedt en vervolgene ont
breekt een servtee-netwerk voor het PV
systeem, dan komt de Zwarte Ptet uiteraard 
bjj deze schakel terecht. Zo verliest de ge
bruiker zijn belangetell1ngvoor deze zinvolle 
high-tech. Een goede training naast een 
duidelijke gebtutkerabandleldlng en aerv1ce 
afepraken behoren tot de nazorg van de le
verancier. Door de Derde Wereld ale een 
proeftuin te gebn.dk:en VOCX' .nieuw ODtwlkkelde 
produkten. loop je de kans om good-wtll en 
daarmee een mogelijke markt te verspelen. 
Voor de Introductie van zonnecellen In de 
Derde Wereld ia men afhankelijk van ge
bruJkereparticlpatle. Daarvoor geldt dus ook 
een ander markettngbeleld. Be1aogen en 
idee&! van de toekomstige gebruiker dienen 
hierin betrokken te worden. En doordat de 
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doelgroep n1et unlfcnn la, zal dit beleid 
maatwerk moeten Zijn. 

kwaliteitsnormen 

Zonne-energle t.een tedmologte die past In 
een duurzame ontwtkkeltng, Toepaeatng 
vraagt een totaal-benadering waartn de tech
nologiekeuze op gelijkevoet afgewogen moet 
worden tegen culturele en ecologteche kwa
llteltena:men. De preaenl$Uee op het~ 
toonden aan dat zonne-energte snel utt de 
pilot-fase ia gekropen. Een ontwikkellog die 
tnduetrle, onderzoekera en beleidem.aken 
biJ elkaar gebracht heeft. De volgende stap la 
naar het gebruik van PV als een eyeteem
oploeetng. Intemat1onaal heeft die ontwikke
ling zlch tngezet. zo toont het eindrapport 
van de studie naar PV -eyetem.en voor de 
Derde Wereld (oktober 1989) aan. Daadn 
krijgen ldetnechaJtge en decentrale opetel
bngen de voorkeur. Een oploeatng die van 
zichzelf al veel dichter bg de gebndker staat. 
PV-eyatemenkunnen een~ bijdrage 
leveren aan de elektrtcltettevoon:tenlng op 
het platteland van de Derde Wereld, en 
daarmee aan de leefbaarheld van die gebie
den. Die belangeteDJng heeft het. Energie 
moet weer sympathiek worden, klonk het 

v e r e n n I 

Postbus 750, 3500 AT Utrecht 
Biltstraat 110. Tel. 030-734422 
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Ujdens het congres. Maar deze schone vorm 
van energie moet zlch nlet door owr-en
thoWilaete groetetuipen onsympathiek Wen 
maken. De vierhonderd jaar dat wiJ tn con
tact etaan met de Derde Wereld moet toch 
ook de aanweztgen In het VOC-decor wel 
geleerd hebben dat samenwerking geen 
~~~la-------------

(advertenties) 

foto: TOOL 

DE OLIERAMP DREIGT EEN 
WAARDIG OPVOLGER TE VINDEN 

• •• 1111111 ............ ......... . - ......... ..._ ........ -... .... ---·· ..... -·-----.. --....... --... -------------------

ZONDlil UW HU&. .. ZUN Wl HiliGINS 

Technieb ban anders ... 
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent eeQ unieke ervaring. 
Je krijgt dingen te zien, die je io één oogopslag duideliJk maken dat techniek 
wel degelijk ànders kan: mensvriendelijk en niet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. •t' ts ook een unieke ervaring omdat je 
als bezoeker (altijd een kleine groept ) volledig aan je trekken komt. Een 
advies nodig over je huis, over de verwarming, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semi-ondergrondse bouw t' )? Over waterzulvering of ·besparing? 
Over een ligfiets of een tegelkachel? Over stenellen 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 
f 6,· p.p. Elke veertien dagen op zaterdagmorgen, na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag telefonisch aanmelden: 041 16 • 72621. Centrum voor 
Alternatieve Techniek De Twaalf Ambachten, Boxtel. 

ROillRijben 
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ENERGIE ATLAS dee/3 

e 
Spanje 

De Spaanse elektriciteitsvoorzieninglil rede
lijk gespreid overVijf energtebrormen: kern
energie levert 30%, eteenkool 27%, water
kracht 22%, brWnkoo114% en olie en gas 
samen 7%. De zonneenergtecentrale (2 
megaWatt) te Almeria en het asrdwanntepro
ject In Sant Cugat (Barcelona) leveren nog 
geen duidelijk zichtbare bijdrage. 
De huidige 10 kerncentralee krijgen voor
lopJggeengezelechap; ~fin aanbouwzijnde 
reactoren (Lemonlz, Valdecaballeroe en Trlllo) 
liggen In de mottenballen. Spanje heefteigen 
urantl.l1JlVO(li'ITa en mgnen. Voor het kern
afval te een ometreden lokatle 'gevonden' bij 
Aldeadavllade la Ribera. In El Cabrll bestaat 
een ~d~ke opslagplaats. 
Het aandeel van olie en gas leln tienjaar tijd 
sterk gedaald tot 5% olie en 2% gas. 
Ook het belangvan waterkracht 111 aanmerke
lijk teruggelopen einde de lntroduclle van 
kemenergte. De meeste van de 1150 water
krachtcentralee zijn relatief klein; slechte 10 
hebben een vermogen van meer dan 100 
mW. Waterkracht wordt mlnder betrouwbaar 
geacht ale energtebron vanwege de eterlt 
wleeelende regenval. 

Ckolld8toffell 
St~nen b~ Cordoba en Ovledo: 
bruinkool wordt gewonnen te Berga (bij 
Andorra). Ten zuiden van Ovledo wordt een 
klein olieveld geexplolteerd. Gasvondeten ZIJn 
gedaan te Cadlz en bij de Ebro-mondlng. 
Spanje voert veel olie In vanuit Saoedle
Arabie, Ubie en Irak. Verder heeft men plan
nen voor een grote piJpletding vanafMalaga 
naar Bllbao voor het traneport van.AJgen.Jns 
aardgas. Olie en gas wordt gekraakt In ralllna
d~en bij Huelva. Algeclrae, Puerloliano, 
Cartagena. Castellon. Tarragona. La Coruna 
enBilbao. · 
Uranium wordt gedolven In de omgevingvan 
Bad~oz en verrijkt In Juzbado bij Sala
manca. 

MW.eu 
Europa's vutlste kolencentrale staat niet In 
Oost-Europa maar In Spanje, b~ Puentee. 
Deze 1400 mW centrale slingert jaarlijks 
632.000 ton 80..2 In de lucht. De emleelee 
van de kolencentrale In Teruel (1050 mW) 
worden alleen overtrotfen door de Boxberg
centrale In de DDR. die drie maal zo groot 111. 
Spaqje mag de uitetoot-nonnen ruimer nemen 
dan de andere Europese landen, omdat er 
veel Inheemse eteenkool wordt veretookt. 
Mllieu-organillatleeverwljten Spanje dat ook 
voor geimporteerde kolen deze ruime normen 
worden gehanteerd. In teder geval hebben 
de Spaanse boeeen het zwaar te verduren. 
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bmeaergleceatraiN 

Joee Cabrera 160 MW 
M. de Garona 460 
VandeHoe I 500 
Almaraz I 930 
Almaraz II 930 
Ascoi 930 
AscoU 930 
CoCrentee 975 
Vandellos U 982 
Trlllo I 1041 
Lemontz I 930 (*) 
Lemontz 11 930 
Valdecaballeros I 975 
Valdecaballeros 11 975 
Trtlló 11 1041 

(*) ntoratorlum/etopgezet 

waterbachtceatraiN 

Fonfrla 
Vl11alcampo 
Saucelle 
Vlllanua 
Senarta 
Andqjar 

110MW 
110 
240 
5 
210 
3 

4uunlllme eaergle projeetea 

Almerta: zonnecentrale ( 2MW) 
Sant Cugat : aardwarmte-pr<!Jekt 

SPANJE 

Ardalee 360 
~aGuadal13 
Aragon Sub.56 
Tanee 120 
Hlnojoq 500 
Emb.Zujar 54 

CedWo 110 
Valdecanoe 300 
A1arcon 70 
Penalen 250 

,_/oDe ceatnllu (1111111) 

Algeclrae 750 
Castelion 1083 
Santurce 936 
San Adrian 1050 
Aceca 627 
Fmx 520 
Eecombreras 858 
Sabon 490 
Badalona 490 

Beeoe 450 
Cadlz 138 
Almerla 113 
Puertonano 50 
Malaga 122 
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111 kolencentrale • -~· 
0 olle/gucentrale ~ brulnkoolm!Jn (i)--- <> ollewld 

(>100 MW) ~ gasv.ld t---· 4 opslag radioactlef afVal 

kllom-
0 50 100 150. 

Koleaceatnllu (lil JIW) 

Puentee 1400MW Eecucha 62 
Teruel 1050 Eecatron 175 
Metrama 550 Puerlollano 220 
CompoetlHa 1312 Cerce 175 
Soto de Ribera 671 Cubelles 
Abono 903 
LaRobla 620 
Guardo 500 
Lada 555 
Los Barrtoe 550 
Utoral de Almerla 550 
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ATOOMTRANSPORTEN IN WEST-EUROPA 

Vallen en opstaan 
Het blijft klungelen met het vervoer van radioactieve 
stoffen. In Nederland verschijnt een onvolledig 
jaaroverzicht met opgave van verleende vergunnin
gen voor dergelijke transporten. Belgiê probeert met 
vallen en opstaan het vervoer in goede banen te 
krijgen. en een Westduitse firma blijkt het knoeien 
geleerd te hebben van de vroegere Transnuklear
affaire. De atoomtransporten nemen in aantal toe. en 
de kansen op onregelmatigheden en ongevallen ook. 

Wim Kersten 

1 

~~~a Parijs 
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De directie Stralenbescherming van het 
ministerie van VROM heeft vorigjaar 34 keer 
vergunningverleend voor hetveiVoer van be
straalde en/ of hoogvenijkte splijtstoffen over 
Nederlands grondgebied. Een daJingvan zestig 
procent ten opzichte van 1988, toen nog I 02 
vergunningen werden afgegeven. De helft 
(17) van de transporten in 1989 betrof het 
veiVoer van bestraalde laagverrijkte splijt
stofelementen tussen de kerncentrale van 

Romans (F) 

Hanau 

Karlsruhe 
(D) 
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Borssele en de Franse opwerkingsfabriek in 
Cap la Hague. Het Energieonderzoekscen
trum Nederland (ECN) en Euratom te Petten 
ontvingen vijfladingen uit Karlsruhe, Hanau 
(belden in West-Duitsland), en Romans 
(Frankrijk). Vanuit Petten vertrokken vier 
transporten: twee namens Euratom-Petten 
met bestraalde hoogverrijkte splijtstofelemen
ten (naar Dounreay, Groot-Brittanniê) en 
bestraalde laagverrijkte splijtstof (naar Ha
nau, West-Duitsland), en twee transporten 
met <nbestraalde middelhoogverr.gkte splijtstof 
namens het ECN naar het Deense Riso. 
Opvallend is het ontbreken van transporten 
tussenPetten en de KEMA.in.Anlhem. Was er 
in 1988 nog sprake van intensiefverkeer (22 
veiVoersbewegtngen), in het afgelopenjaar is 
dit volledig sttlgevallen. De .Anlhemse KEMA 
ontving slechts één ladtng bestraalde hoogver
rijkte splijtstof uit het Westduitse Hanau. En 
dat is nog altijd één lading meer dan de 
Arnhemse wethouder I.emmens (milieuzaken) 
antwoordde opvragen van gemeenteraadslid 
Berkelder (Groen Unks). Maar de wethouder 
mag een gerust gewetèn hebben: de vraag 
werd gesteld in augustus 1989, hetantwoord 
kwam op 20 februari 1990, en het transport 
vanuit het Westduitse Hanau vond daar
tussen plaats in oktober/november 1989. 

doorvoerland 
Het jaaroverzicht maakt wel duidelijk dat 
Nederland in toenemende mate wordt ge
bruikt als dooiVoerland met waarschijnlijk 
de Rotterdamse haven als overslagpunt. 
Vergunrungen werden verleend voor '11fladin
gen onbestraalde middelhoog- en hoogver
rijkte splijtstotien vanuit Frank:rgk naar Tokyo. 
Ook vervoer van onbestraalde middelhoogver
rijkte splijtstofvanuitVirginia(USA) naar het 
Riso National l.aboratory in Denemarken 
loopt uiteindelijk via Nederland. Hetzelfde 
geldt voor bestraalde splijtstofelementen 
vanuit Oak Ridge (USA) naar Geel in Belgiê. 
De begeleidende briefvan minister Aiders bij 
het jaaroverzlcht spreekt over een "globaal' 
overzicht. Inderdaad wordt men niet veel 
wijzer van dit jaaiVerslag, doordat er geen 
hoeveelheden (bijvoorbeeld in 'Curies1 wor
den aangegeven. en doordat de gevolgde 
transportroutes dooronsland niet nader zijn 
aangeduid. Bovendten ontbreken de trans
porten met onbestraald onverrijkt uranium 
tussen Rotterdam en Almelo (Ultra Centri
fuge Nederland) en het gereed produkt ver
rijkt uranium van Almelo naar Rotterdam en 
andere plaatsen. In zoverre kan het begrip 
'globaal' worden aangemerkt als 'onvolledig'. 
Het lijkt ook zinVol om de betrokken binnen
landse en buitenlandse transport
ondernemingen met naam en toenaam op te 
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nemen, gezien de ervaringen 1n het buiten
land. 

glasnost In Belglê 

Een ep11ntemieuwe 75 ton zware oplegger 
van de BeJgleche transp«t1bma 'lnuleNubel. 
met drie ton bel!ltraa1de epUjtatdfen aan boord. 
zorgde op 12 maart 1990 voor de nodige 
epannJng In Doel. Na Mil kllometer werd de 
eerste de beate bocht gemJat, en echoot' de 
oplegger met lading en al In een eloot. De 
hulpdleneten waren enel ter plekke, maar 
conatafeerden geen radloacUeve etraltng. 
·aeen gevaar voor de volksgezondhrit Da.t 
kanook ntet a.ndsrS', wlgeneveWghetdSYW
antwoordelijke. Comptard van de kerncen
tralee van Doel. •De splgtsto.ffen %ttten zeer 
vef1lg verpakt tn een 54 ton zwaar loden 
omhulsel dat specfaa1 voor het vervoer uan 
radtocu:tUif mat.erfaal is ontworpen•. De con
tainer bleek onbeechadigd te Zijn. Als ocrzaak 
voor dit ongeval werd gewezen op de d1verae 
verzakkingen tn de weg en op een defect in de 
stuurtnrlchUng van de vrachtauto. <>Yerigena 
worden dergdtjke transporten In Belgl! be
geleld door de Rijkswacht, een maatregel-die 
VOOI"al de bevolking van Antwerpen moet 
geruetetellen. '"Als er werkelgk tets mocht 
gebeuren', aldus kapitein Le Sage, •c:t.an 
kunnen wg daar sowfeso niets tegen onder-
nemen'". 
Guido Steenktete, voorzatter van 4e Bcnd 
Beter Leefm111eu, te uiteraard nlet opt:1mte
Uech over dit kernongeval: '"Zolang wg leven 
met een nuclea1re tndustrl.e .zullen ongelUkken 
als cllt%1ch blgven voordoen. Datts een uande 
bottlenecks die eigen ZIJn aan lcerrttenergtlf. 
De vier kerncentralee van Doel verbrulken 
Jaarbjb ~derd ton verriJkt uraniUm, 
waarvaneikjaareenvterdedeelvooropwerk
tng naar het Franee La Hague moet worden 
afgevoerd. Dat betekent dat er elkjaar onge
Yeel' zestlen van dergelijke transporten pla~ 
~den tueeen Doel en bet etatien van 
ZwJJndrecb.t. ·Erts bfJ de Bond Beter Letifml.· 
Ueu niemand dfe dat bghoudt Jaaroverzl.ch· 
ten van transportvergunntngen. mals tn 
Nederlcind. kennen we ook niet'. De aveiWe

glng om de spoorlijn dOCll' te trekken van 
ZwJJndrecht (ten woesten van Antwetpen) naar 
het kerncentralepark van Doel. om daarmee 
zesUen traneporten over de weg te vermiJden 
ei1 zeetien keer 1adeo enloeeen over te elaan. 
za1 het ntet halen. ·want dttts hier enBergw. 
8ldua Steenki8te. Ow:dgeoe leidt de Vlasmee 
anUkernenergl.ebeweglng. de VAKS (Vere
nigde Adiegroepen VOOI' K.er:nStop), een slui
merend bestaan. Men komt nog op ongere
gelde tUden bij elkaar en overweegt om de 
V AKS-reetanten èls atoamenergtepoot ooder 
te brmgen biJ Gl'eenpeace Selgle. waarbij 
men epedaal de atoomtransporten gaat 
schaduwen. 

Transnuklear In duplo 

Na het Tranmuklear-echandaal beloofde de 
Weetduitse Mllieumtnteter Töpfer dat bet 
traneport van nucleair materiaal beter gere
geld en gecontroleerd zou worden. De Onna 
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Transportbewegingen bestraalde spiJbtof· 
fen In 1989 
Duits qtoomtronsport door binnenstad van 
Hannover (foto: Der SplegeO 

Nuclear CargO+Servtce (NCS), een 100 pro
cent docht«ondernemlng van de Duttee 
Bu.ndeebabn. kreeg begin 1988 het aleen
rechtvoor derge11Jke transporten. NCS werd, 
a1fJ overhadebedrljf. .aangewezen om te 
voorkomen dat prtv6-1bma'• Wéer In de ver
letding zottelen komen om te zwendelen met 
radioactleve etoffeo. Maar nu blijkt dat ook 
een etaatabedrtjfhet nlet zo nauwneemtmet 
de VO<JI'8Chriften en veiiJghetd•uaatregelen. 
Steekpoeven t0011denaan c;latvrachtbrteven 
niet OWieen kwamen met de wakelUb ladin
gen. vooral biJ ~de tnm.
parten. En dat 11jkt op een herbaJJng van de 
Tranenuklear-affalre. Venier waa het na
drukkeliJk de bedoeling dat NCS de trana
porten over de raile zou uitvoeren, en niet 
over de autobaan. Voor dit 1.aatete 1!PVd geen 
vergunning afgegeven. ·Gelukkfg'. aldueeen 
'WOOII'Clw«der van het Mfllet.IIDinlllterte, •wor
dA!!n er geen hoeoeelheclen mdlooctltef matierfaal 
vermLst'. Het zou louter gaan om fouf:lee biJ 
het tnvunen van devenûte tran.po&1fonnu-
11eren waarvoor liDporteure en exporteurs 
verantwooi'Clelljk zijn. Hoogst llltereeeant la 
overtgena het feit dat NCS veel voormalige 
werknemers van het frauderende en 
Cllllkopende~ heeft~ 
en zelfa een aantal vrachtwagens voor ver
voer van nuclealr mat«<aal. Omdat NCS 
geen ervaring tn hu1e bad. werd de 
1'm!l8Q11klear..Jnboedel voor circa Uen JWJjoen 
gulden owrgeDOJDen. De voormaJige trana
portmanager van 1N la nu transportmana
ger bij NCS. De 1bmaNCS beconcurreert. ale 
dochter van de Spoorwegen, het moederbe
drUfmet transporten owr de weg. die boYen
dten duurder uitvallen dan het 'VeJ'VC)el' per 
spoor. 

UttDuitsonderzoekblfJktdatNCStnjanuari 
1989 een pogtng heeft gedaan om via de weg 
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Ode ton radioactlef c:lvd n de sloot bi kerncen
trale Doel 
(foto: Gerrlt op de Beeck I de Morgen) 

16 

ook een Nederlandse haven aan te doen om 
een container met bestraalde splijtstofele
menten (type 1N-7, 1N = Trananuklear) uit 
Grenoble over te laden op een scb1p met 
bestemming de Verentgele staten. Menkreeg 
geen toeateJD.IIlUlg van de Weetduitse over
held omdat de firma NCS (toenderUJd) nog 
geen 'betrouwbaarheldacerWlcaat' had 
ontvangen. N1ettemJn wtat de Nes-trana
portmanager zo'n certiflcaat te regelen vla 
het Franse ataatabedrtjf"EdF (FJectdclté de 

France), en werd de container naar Cher
bourg getraMpxteerd. De vroegere Transnu
klear~ontacten en -ervaringen werkten 
blijkbaar ale smeermiddel. S1ndadlen oper
eert de firma NCS Jnheet Europa. van 2Mden 
tot ltal1~. Volgene ooggetuigen verlopen deze 
transporten van nucleair materiaal ook door 
dichtbevolkte stadswijken en woongebieden. 
De Westduitse overheid probeert nu voor de 
tweede keer de bezem te halen door het 
atoomtranaportgebeuren.------
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MOLENS ALS MILIEUDILEMMA 

Het Grote Geld ruikt windenergie 
Werd windenergie ooit verguisd door het Grote Geld, 
tegenwoordig krijgt zjj aardig wat aandacht van het 
bedrijfsleven. Tijdens de vijfde Nationale Windener
gie Conferentie in februari, konden de superlatteven 
nietworden aangesleept. Rob Lubbers, via Hollandia 
Kloos eigenaar van de Newinco-molens, zei: -'Het is 
fantastisch wat ik hier heb gezien". 

Gelukkigwas het niet alleen geld wat de klok 
sloeg inl.Amteren. Namens de stichting Natuur 
en Milieu gaf Harro Kraal een visie op de 
toepassing van windenergie in Nederland. 
Het milieu is emstig in de problemen. Wat de 
energie betreft, hebben we te maken metver
spJWng. ve!Vldllng (zure regen), het broeikasef
fect en kernenergie. Voor een milieuvriende
lijke energievoorziening is een tweesporen
beleid nodig. Kraal pleitte in de eerste plaats 
voor besparing, welke kan worden bereikt 
door isolatie, zuiniger apparatuur en open
baarvervoer. Tentweedekunnen we gebruik 
maken van vernieuwbare en stromings
bronnen, zoals de wind. 
Windenergie heeft echter ook nadelen voor 
natuur en milieu. Veel vogels broeden langs 
de kust en in andere natte gebieden. Deze 
'wetlands' liggen ook op belangrijke trekrou
tes. Juisthierzijn veelmogelijkheden voorde 
toepassing van windenergie, doordat het er 
vlak is en dus hard waait. Grootschalige 
molenparken zouden wel eens van desas
treuze Invloed kunnen zljn op de vogelstand. 
En natuurlijk zljn windparken alsook grote 
turbines zeer bepalend voor landschappen. 
Gezien deze problemen is volgens Kraal 
windenergie een dilemma voor de milieubewe
ging: NDe vrcwg voor ons is, hoe we met de 
bezwaren moeten omgaan. Het kiezen voor 
windenergie betekent voor ons het aangaan 
van a.ltema.tteve energtemogel!Jkheden., die 
niet per deftnttie goed zfjn voor.het milieu. Dtt 
leidt tot een voorzichtig manoevreren; het 
Sociaal Contract Vogelhinder is hier een 
voorbeeld van". 

voetballen en knikkers 

Peter Blom (directeur van de Triodos Bank) 
gaf in zljn inleiding het belang aan van de 
particuliere windenergie-exploitanten, diè 
verenigd zljn in de Pawex. De Pawex: telt vijf 
leden, waarvan de coöperaties teeamen via 
ODE (Organtsat:ie voor Duurzame Energie) 
als één lid tellen. De rol van deze exploitanten 
is een belangrijke. Het in Nederland opgestelde 
vermogen van windenergie bedraagt 40 
megaWatt. Particulieren en coöperaties le
veren daarvan 11 mW. tenvijl 5 mW van 
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zelfopwekkers komt. Veertig procent van het 
Nederlandse windenergievermogen wordt dus 
momenteel verzorgd door de Paweldeden. 
Volgens Blom hebben de kleine exploitanten 
daamaa.st altijd een grote voortrekkersrol 
gespeeld. Met hun kleinschalige molens en 
hun coöperatiegedachte hebben ze veel be
langstelling en sympathie gekregen van de 
(lokale) bevolking. En meer dan wie ook hebben 
ze pionierswerk verricht blzake de proble
men rond de ruimtelijke ordening. 
De bankdirecteur zag in de toekomst nog 
genoeg ruimte voor de kleinschalige exploi
tanten: Nwaar grote voetballen ltggen, ts nog 
genoeg rutmte voorde knikkers. In Nederland 
kan uttelndel!Jk twee- tot drted.ulzend mW 
wtndenergfevermo opgesteld staan. De 
Pawexleden kunnen zo'n tweehonderd mW 
daarvan leveren". 
Menmoeteenduidelijkekeuzemakenofmen 
de particuliere opwekkers al dan niet wll, 
aldus Blom. Zo ja, dan zljn er goede terugle
vertarieven nodig. Ook dacht hij aan een mil
ieutoeslag (tarieven optrekken tot kleinver
bruikerstarief), een bodemprijs, een meeljar
encontract, en landelijke regelingen, zodat de 
tarieven niet verschillen per provincie. 

geengezeur 

Maar ook de grootschaligheid kwaJn aan bod. 
Geen gezeur over mtlieu, ruimtelijke orden~ 
mg of hlspraak: windenergie heeft de toekomst. 
Zo vond W. Wiechers (directeur van de Bra
bantse energiegigant PNEM, maar hij sprak 
nu namens de VEEN), dat er in Nederland in 
principe voldoende ruimte is voor windener~ 
gle. Er moet echter weliets gedaan worden 
aan de problemen bij potentiêle vestiging
splaatsen. Wat de technologie betreft, achtte 
hij Neen stu.Jgeftne-tunt.ng' nodig. 
Die "ffne-tuning" kreeg hij in ieder geval van 
Rob lubbel'S (Newlnco). Deze venterkte aller
eerst de indruk een omhooggevallen wind
molenfabrikant te zl.jn: "Zelf heb Ik slechts 
driejaar ervaring op het gebied van winden
ergie. dus is het een eer uttgenod.fgd te wor
den hier te spreken". En hij gaf een toelicht
ing op zljn plannen. Die komen er op neer 
dat, willen de Nederlandse windmolenfabri-

Thljs Belgers 
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kanten het hoofd k:unnèn bieden aan de 
buitenlandse concurrentie (1992f). dan 
ontkomen ziJ niet aan een vergroting van de 
achaaL Fusies dus, ~ uiteJndelijk een grote 
Wlndenergte Nederland BV. En als achepje 
erbovenop: "Er fs geen kans voor windener
gie hier, wanneer we de problemen rond de 
ruimtelglee ordenfng niet beheersen". Met 
andere woorden: de regels moeten soepeler. 
Deze aankondJgtng van een mogelijke win
denergiewals over het Nederlandse landschap 
ontlokte veel applaus bij de toehoorders. 
Ook H . van den KrooDenberg (directeur van 
ECN) kreeg de zaal op zijn hand: •Energte 
moet weer sympathiek worden bg het pu
bUel<'. was ziJn motto, en hij hield een ver• 
haal over de noodzaak van duurzame ener
gie. Deze felVentevoorstandervankernener
gte bleek zich plotseling In het kamp van de 
(anti-atoool)energlebeweglng te bevinden. een 
bljzonderengeenverdachte~. 
VROM-ambtenaarVanAlphenmoesterlater 
iets over kwijt: ·Telkens als hg 'wtnden.ergle' 
zef. moet hg moefte hebben gehad niet het 
woord 'kemeneryfe' over de lippen te krggen". 
Verder zet de ECN-directeur: ·wfndeneryfe 
kan een beltutgrgke rol spefen tn de Derde 
Wen!ld. Een kleine molen kan daar per per
soon vflftten keer zoveel opleveren als hier. 
Dat fs belangrgk. want tn de Derde Wereld 
wonen ook meer mensen". 
Maar P. van Lq.yt (NOVEM) trok aan de rem. 
HIJ stelde vast dat de markt Is gegroeid. de 
technologie In de p-aktljk wordt gebracht en 
dat de Industrie eterker wordt, met name 
door de bundellng. HIJ waarachuwdé echter 
voor de gevaren van de Wlndenergtewals. 

"Het door de strot drukken van oplossfngen 
voor RD-problemen. schiet bg de beoolkl.ng al 
gauw fn het verkeerde keelgat By de toepa.s
stng van windenergte zyn vier groepen be
trokkenen.: de fabrikanten. de exploUanten. 
de ouerhefd, en ~leer ook de beooUdng. Daar 
kun je niet omheen" . 

streepje voor 

In het afslultende forum bleven Wiechefs en 
Lubbers pletten voor grootschaligheid. Teea
men met EZ-ambtenaar E. Weeda zetten ziJ 
hun aanval in op· het m1nlsterle van VROM. 
Maar Van Alphen hield voet bJ.j stuk: ·we 
moeten naar een samen1evfng toe. waarl1\ 
zuinig won:lt omgesprongen met eneryte. Dat 
betekent een mentalttettsverunderfng. Wan
neer wtndeneryt.e een streepje voor krygt op 
RD-gebted. ben ik bang dat het mUleuop den 
duur totaal ondergeschOct raakt aan zotets 
als een Nationaalindustrie Beleid. Winden
ergie moet je voorul daar inzetten waar de 
opbrengst het hoogst fs. A~ je het dan toch tn 
tntematfona.al verband bekgkt. heb ik liever 
veel wtndmol.ens tn Schotland. dan nog veel 
meer tn het dlchtbevolkte Nederland'. 
Waarop Iemand vanuit de zaal riep: "Kan 
Lubbers d6ár dan niet heen?' .... ____ _ 

Windmolenpolk Burgervlotbrug, Noord-HoiiQnd (foto: PEN) 
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BOEKBESPREKING 

Hoe gaat de wereld er uitzien? 
Het Amerikaanse Worldwatch lnstltute (WWI) 
beschrijft ieder Jaar de toestand in de wereld (State of 
the World). In de Nederlandse vertaling 'Hoe fs de 
wereld eraan toe? 1990' vormt het laatste hoofdstuk 
een mooie aanzet voor een schone, veilige en leefbare 
wereldsamenlevtng: 'Schets van een duurzame wer
eld'. 

Ondanks de groeiende bewustwording van 
regeringen en bevoJking,isergebrekaan een 
~enhangende idee over wat we nu einde
Jijk willen bereiken. Lester R. Brown, Cbris
topher Flavin en Sandra Postel, de auteurs 
van 'Schets van een duurzame wereld' 
proberen een duldelijke'\'Ule te formuleren, 
gebaseerd op vijf belangrljke veronder
steDJngen: een duurmmewereld bJnnen wettig 
jaar, invoering van nieuwe technologl.e&l, 
uitslUiting van de verbranding van f0819iele 
brandstóffen, stabillsatie van de wereldbe
voJking tot acht mlljard mensen en een sta
bielere en rechtvaardiger economie. 
In een duurzame maatschappij worden 
behoeften bevredigd zonder dat toekomstige 
generaties in gevaar worden gebracht. Een 
economie die afvalbergen achterlaat en het 
klimaat afbreekt zodat de \I'Oedselproduktie 
in gevaar komt, is niet duurzaam. Volgen$ 
het WWI moeten we er in 2030 in geslaagd 
zijn om de neerwaartse spiraal om te buigen. 
Als dat in de komende veertigjaar niet lukt, 
kulmen we alles wel vergeten. 

zonne-energle als motor 

Op korte termijn moeten nieuwe (ener
gie)technologl.e&t worden ontwlk:keld als 
antwoord op de opwarming van de aarde. 
Volgens het Worldwatch lnstitute valt er 
alleen te kiezen tussen kernenergie en een 
energiesysteem dat voornamelijk op zonne
energie draalt. Anders dan de auteurs van 
het zogeheten Brundtland-rapport (•our 
Common Future1. wijst Brown kernenergie 
af, omdat een maatschappeJljk draagvlak 
verte zoeken is na de catastrofes van Harris
burg en Tsjernobyl. En ook "het feit dat we er 
niet in slagen een veillgemaniertevtnden om 
kernafval permanent op te slaan", heeft het 
geloof in kernenergie uitgehold. 
Waarom nietmeteen zoeken naar duurzame 
oplossingen, als Noorwegen en Btazlli~ al de 
helftvan hun energieuithernieuwbare ener
giebronnen halen. Noord-Europa zal sterk 
leunen opwind- en waterkracht, terwijl men 
in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten re
chtstreeks zonlicht kan toepassen. Tegen 
hetjaar 2030 zullen zonnebóllers het meeste 
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huishoudelijke water van de wereld ver
warmen, zoals nu al in Japan en Israêl het 
geval is. Een zonnekrachtcentrale van 80 
megaWatt ten oosten van LosAngelos levert 
elektriciteit tegen een prijs die een derde 
lageris dan atoomstroom. De woestijnen van 
Amerika en Centraal-.Az1.~ kunnen de toekom
stige energieleveranciersworden met zonne
centrales die waterstof produceren. Wind
energie kan in 2030 tien tot twintig procent 
van de elektriciteit in de Verenigde Staten 
leveren. Momenteel is de prijs van wind
stroom al gelijk aan de prijs van Ameri
kaanse kolenstroom. 
Bijna een vijfde van de wereldelektrldtelt is 
afkomstigvan wat:erk:rachtce. Het WWI 
voorziet veelbelovende mogeJUkheden in de 
Derde Wereld, maar waarschuwt tegelijk voor 
grootscha)jge projecten die, aangemoedigd 
door de Wereldbank, zelfs milleucatastrofes 
en volksverhulzingen hebben veroorzaakt. 
In navolging van projecten op ljsland en in 
Japan en Indonesl~ zal aardwarmte (geo
thermische energie) een belangrljke bron 
worden voor elektriciteit en warmte, zoals 
wordt aangetoond in Nicaragua. de Flllp
pijnen en Kenia. 
Het lnstltuut voorziet ook een b;Udrage van 
biomassa: momenteel dekt houtskool en 
brandhout twaalf procent van de energiebe
hoefte aver de hele wereld. Energiegewassen 
zullen in de toekomst een groter aandeel 
leveren en tevens meer koolstofvasthouden 
dan nu het geval is. Het mes snijdt zo aan 
twee kanten. 

Over de financlering van de nieuwe energie
structuur is het WWI optimistisch: '"Met de 
ontspanning tussen Oost en West kunnen 
we gemakkelijk gaan bezulnlgen op millfah-e 
uitgaven. Dan blijft er genoeg aver voor de 
sanering van de mWeu-ellende en de opbouw 
van een duurzame energievoorziening". 

'Hoe is de wereld eraan toe? 1990', Lester Brown 
e.a. Paul1 Publishing (Belglë), 320 blz. Fl. 39,00. 
ISBN 9002.16703.2 Verspreic:ltng Jn Nederbind vta 
MJlieuboek. H.Polaklaan 42. 1018 er Amsterdain 
(020-244989) 

Wim Kersten 
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VERWARRING ROND INHERENTE VEILIGHEID 

Nieuw type 
fopspeen 

kerncentrale al·s 

In de hernieuwde discussie over kernenergie wordt 
veelvuldig de term 'inherent veilig' in de mond genomen 
door regertng. 066, CDA en PvdA. Een nadere be
schouWing leert echter. dat inherentveilige kerncen
trales niet bestaan. Ze zijn hooguit wat minder 
onveilig. 

· Herman Damveld 
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Tijdens de Uitgebreide Commissie Vergader
Ing (UCV) over het energiebeleid (29 januari 
1990) ging het verecllillende keren over de 
ontwikkeling van nieuwe ve111ge kerncen
trales. Zo zel Tommei (D66) dat het kem
eplJJtlngsonderzoek gericht zou moeten wor
den "op het ontwOckelen van een nieuwe 
generalle van veel veel vefllger ~. 
VoJgens Zljlstra (PvdA) te een "revWal van 
kernenergie pas verantwoord indten men 
Inherent vefltge oentmles kan bouwen en 
tndten het afoalprobleem echt is opgelost 
Dat is dus een 'nee, tenzg• voor kernenergie. 
( .• )Juist omdatinherentvellige kemcenbul.es 
mogel!Jkerwgs tot een ~le opt:Je kunnen 
Uitgroeten - wg zeggen dat nadnJkkelyk -
steunen wg het adûif volgen van het onder
zoek op dat terretn." Deze uitspraken van 
~en anderen deden de Jndruk mtstaan 
datdeverecllillendepartijen een ommezwaai 
hadden gemaakt. Maarn1ets la mlnder waar. 
De PvdA neemt een derge~ etanelpunt al 
jaren tn, maar dat wen! vamvege de oppoet
tierol niet waargenomen door de media. In 
het m111euprogramma van de PvdA. Honden! 
over Groen (VOOJjaar 1989), staat: "Verdere 
toepassing van kemenergte kan pas worden 
overwogen fndten door ingebouwde tnheren
te veUtg11efd kernsmelting en naar b~ tre
dende mdloacttvttett ts uitgesloten" en "het 
~ ts opgebst'. Deultsp'aken 
van de PvdA op 29 januari zijn dus geheel In 
lijn met eerder afgesproken beleid. Maar ook 
het CDA fJCbqJft In haarwrid.eaJngspaqpamma 
'Verantwoord voortbouwen': "Het onderzoek 
naar de zogenaamde Inherent vef1lge leeneen
tntles wordt mtussen bevorderd. met name 
in fntemattonaal verband. .. 

Inherente velligheld 

BIJ bestaande kerncentrales moeten, ale er 
iets fout gaat, allerlel veiligheidssystemen tn 
W8'klngkamen. Die~ zoals 
noodefscbake11ng. koelwaterpcmpen en wlllg
heldakleppen. kunnen falen doordat de 
aandrijving van de systemen het niet doet of 
door menselgke fouten cmklaarWtll'dt gemaakt. 
De vetligheldssystemen moeten actief In 

werking komen. De idee achter het nieuwe 
ootwerp te dat de centrale z1chzelf ult8chakelt 
bij storingen. Dit heet .,._._... of 1Dhe
rellte Yetllghel4'. Ook meneelljke fouten 
zijn dan uitgesloten. Terwijl bij het ongeltik 
met de kerncentrale te Harrisburg de zaak 
verergerde door foutenvan de operators, zou 
zoiets bij inherent ve111ge kerncentrales on
mogelijk zijn. Een veretste Is dan wel dat de 
hoeveelheld warmte die na een storing 
afgevoerd moet worden, niet al te groot te. BIJ 
kerncentralee zoals die tegenwoc:rdlg gebouwd 
worden, In de klasse van 1000 tot 1400 
megaWatt, is de afte voeren warmte zo groot 
dat er gedwongen koeling moet plaatsvtn
den, datw:tl zeggen dat er pompen In werking 
moeten komen. Daarom gaan de gedachten 
uit naar kerncentralee met een kleiner ver
mogen, someindevorm van modules: kleine 
eenheden die aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden naar gelang de behoeftevan de elek
trldteltemaatschappij. Nu werden er In de 
jaren '60 ook al kleine centrales gebouwd en 
ging men uit kostenoverwegingen over tot 
steeds grotere eenheden. Het Ie dus de vraag 
of de kleinere centrales naarverhoudingniet 
te duur worden. 

Kerncentrale Dodewaard: lhherent vellg? 

allicht- mel/Jun11990 



Deze koetenvraag kan voorlopJg niet opge
lost worden. omdat de inllermt wGige ID!mcen
trale alleen nog maar op de tekentafel bestaat. 
Over een jaar of vijf zal de ontwerpfase naar 
verwachting afgerond zljn. en dan komt er 
meer duidelijkheid. 
De afdeling VeJIJgheid en Betrouwbaarheid 
vanhet Bdtae~.Agentacbap (AEA), 
een or-ganJ.eatJ.e die kernenergie wil bevor
deren, heeft enkele maanden geleden een 
overzicht gepubliceerd van de stand van 
zaken. De beJangrUkete concluete: biJ de 
huidJge i~ voor het ontwapen van ln
herentvelllgecentraleawordthetntveauvan 
veiligheid niet noodzakelijkerwijze verbe
terd. Bovendien blijken de meeste ontwer
pen toch uit te..., van acUew wllJgbeklasy&
temen. Eennadeel ia ookdeternietmgegre
pen kan worden. Als de centrale door een 
kleinprobleem afgeachakeldwordt. komter 
een grote hoeveelheid water In de reactor. 
Daar kan niets tegen gedaan worden en zo 
wordt het bedrijf van de kerncentrale on
nodJg onderbroken. De AEA vindt deze 
zogeheten inherent wilige centralee net zo 
vatbaarvoer atructurele .fOuten als de huidige 
kerncentrales. 
De American Nuclear Energy Council. een 
lobbygroep van de kernenergleinduetrte. 
ging in september 1989 zelfs een stap ver
der. Deze groep beveelt aan om het woord 
'inherent vellig' uit de woordenecbat te 
schrappen, omdat de inherente veiligheid 
niet te bereiken is. lp. dezelfde periode heeft 
het KemenergteAgentechapvan de Organi
satie voor Economische Ontwikkeling en 
Samenwer.klng (OESO) verklaard, dat het 
technisch niet in orde Is om welke kerncen-

allicht - me1/jun11990 

trales dan ook inherent veWg te noemen. 
Het betreft hiervolgens hetAgentschap een 
foute benaming. omdat alle energtetech
nologte&l risico's met zlch mee brengen. 
Vanuit de kernindustrie wordt daarom 
voorgesteld de term "geavanceerde kemcen
imles" te bezigen. 

geldverspiiUng 

Minlater .Andriesaen (Economische Zaken) 
heeft tijdens de eerder vermelde UCV mee
gedeeld dat de overheid zich, voor wat be
treft de veilige kerncentrales, wil richten op 
de Amer1k.aan.ae SBWR. Het betreft hier de 
Slmpli8.ed Boiling Water Reactor (vereen
voudJgde kokendwater reactor) naar een 
ontwerp van General Electrlc, die ook de 
kerncentrale Dodewaard heeft gebouwd. Al 
amds 1982 onderzoekt General Electrlc de 
uf~baarhetd van de SBWR. maar is er 
nietver meegekomen. Daarom washetvoor 
dit ontwerp een zegen dat hetAmerlkaanae 
Mmiaterie van Energte in aeptember 1989 
bealoten heeft voor dit ontwerp een bedrag 
uit te trekken van maxtmaal 50 mJljoen 
dollar. In het mldden van de Jaren negentig 
moet het ontwerp zi:Ner zijn. dat de over
heidecommissie voor toezicht op kernener
gie (de Nuclear Regulatory Com.mias1on) er 
haar goedkeuring aan kan geven. liet 
Amerikaanse Electrlc Power Research In
aUtute heeft een bedrag van 43 mJljoen 
dollar toegezegd, waanran ~ deel door 
niet-Amertkaanae elektrldteltsmaatschap
pljen opgebracht moet worden. Nederland 
ia zo'n niet-Amerikaana land. Volgens mi
nieter Andriesaen doen naast de overheid 
ook het ECN, Kema. GKN (Dodewaard), IRI 
Delft en TU Delft mee. "Daaraan wordt 
nogal wat geld gespenMerd', aldus de 
mlniater. 

mlnder onveilig 

Bestudering van de beachikbare gegevene 
over de plannen met de SBWR leert dat dit 
type kerncentrale minder actleve vellig
heldesystemen gebruikt dan de gangbare 
kokendwater reactoren. De kans op een 
kernsmelting als gevolgvan koelwaterverlies 
ia volgens het ontwerp kleiner dan met de 
hufdJge reactoren. Kortom. het plan waar
voor Andrteaeen geld wtl ul.ttreltkm. Is hooguit 
mtnder blhenat ODYeiJig dan de bestaande 
kerncentrales. Gegeven de verkiezingspro
gramma's van CDA en PvdA zou men mogen 
verwachten dat deze parUjen geen geld 
beschikbaar zouden stellen voor de SBWR. 
Maar dat is niet het geval------
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Wilbart Wlllems 
lid Tweede Kamer 
Groen Unks 
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BUITENPARLEM 
Pat de elektridteitsbedrtjven. gebundeld in 
de SEP, voor een belangrijk deel verantwoor
delijk zijn voor de verzuring in Nederland, 
mag zo langzamerband bekend "M::I'dm. ~
dersteld. Ik was dan ook heel nieuwsgterlg 
naar de plannen van de SEP en van VROM 
voor de komende Jaren. Helaas. weinig n1euw8 
onder de zon. In het onlangs door de SEP 
vastgestelde Elektriclteitsplan 'WOrdt toch nog 
vastgehouden aan een kolencentrale op de 
Maasvlakte, wordt de levensduur van de 
kerncentrale van Dodewaard met enkele jaren 
verlengd (ondanks tegenstand van enkele 
provlndes) en blijven de emlsste-doelstel
Ungen voorde stikstofoxiden veel te hoog. Als 
poeltlef punt eruit valt wel te melden dat er 
nu veel meerwerkgemaakt gaat worden van 
gasgestookte warmtekracht-centrales en dat 
er geld wordt uitgetrokken voor rookgaszui
veringbiJ een centrale in Polen. Maar aan dat 
laatste voorstel zit wel een luchtje, net als 
aan het plannetje om enkele mtljoenen te 
besteden aan een herbebosslngsproject in 
Latijns Amerika. Bij de onderhandellngen 
tussen de SEP en het ministerie van VROM 
over een convenant, bleek de SEP haar gulle 
gebaar graag beloond te zien met minder 
strenge milleu--eisen in Nederland! 
In dit convenant blijkt VROM akkoord te 
gaanmeteen 'stolp'van30.000 à35.000 ton 
NOx-ultstoot in 2000. Een stolp Wil zoveel 
zeggen als: een doelstelUng die voor alle 
elektrldteitacentrales samen geldt. Als de 
een wat minder YeJVUilt, mag de ander wat 
meer vervuilen! Zo'n st0lp-concept. ooit 
gerntroduceerd door milieuminister Wln
semius. brengt het risico metzich mee dat de 
betrokkenen niet proberen zo wetntg mogelijk 
te vervullen (zoals met vergunningsvoor-

schriften kan gebeuren), maar alleen hun 
best doen niet boven het plafond te komen. 
Maar naast dit gevaar, Is er nog een veel 
groter bezwaar. Om de vel'Z1.ll'lng In 7000 
met tachtig procent te verminderen - zoals 
ooit in het NMP werd voorgesteld - zal de 
NOx-ultstoot van de elektrldteltseector 
hoogstens 20.000 ton NOxmogen bedragen. 
Technisch en flnandeelte dat ook best haal
baar. Nu de politieke wil nog. 

Binnenkort zal de Tweede Kamer met minie
ter Alde:rs CM!!r dlt SEP-ccmvenant gaan palen. 
Het zou goed ziJn als ook de provtndes. die 
allen in de SEP vertegenwoordigd zijn, hun 
invloed aanwenden om tot een acherper 
milieubeleid te komen. Ik heb de indruk dat 
er nog wetrug etatenleden zijn die zich reali
seren dat ziJ medeverantwoordelijk zijn voor 
de dood van tachtig procent van onze bossen 
in hetjaar 2000'L-.--------

Yanomanllndlanen In BrazY~ (foto: Agalev) 
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(advertentie) 

Wind op denduur 
Gunstige subsidieregeling 
laat Nederlandse investeerders t ook profiteren van 
wereldwijde ervaring van Windmaste 

Stork rotorbladen ... 
goed voor 300 kW elektrisch vermogen 

WineMsster ® 

Nederland:.· 
Lekstraat 172-2515XO 's-Gravenhage 
Tel. 070-854904- Fax 070-472558 
Postadres: Postbus 43- 2270 AA Voorburg 

windturbines 
100 tlm 500 kW 

turnkey windpark 
projekten 



Verzuurd graniet in Zweden 

Langs de Zweedse westkust. ten noorden 
van Gotenburg. staan honderden granieten 
s tenen met inscripties. welke dateren uit het 
Bronzen TIJdperk. Deze drieduizend Jaar oude 
rotstekeningen bevatten een schat aan infor
m atie over het leven en denken van de Scandi
n avische voorouders. Ze staan dan ook hoog 
op het Zweed se Ujstje van voorwerpen dJe 
krachtig beschermd moeten worden tegen 
s ch ade door oorlogen en n a tu urUJke veran
deringen . 
Maar n a de vissen. de meren en de bossen. 
wordt ook dil deel van het Zweedse land
schap aangevreten door de zure regen. Hoewel 
m en altijd dacht dat graniet onverwoestbaar 
was. hebben boringen onlangs aangetoond 
dat de stenen verweren tot een diepte van 
tien centimeter. Zonder tegenmaatregelen 
zullen de meest aangetaste tekeningen over 
enkele jaren verdwenen zijn. 
Niemand weet hoe men graniet kan con 
serveren. Voorlopig wordt gedacht aan het 
bedekken van de belangrijkste s tenen en 
aan het aanbrengen van een kunststoflaagJe. 
De enige echte oplossing is n atuurlijk het 
aanpakken van de oorzaak; de uitstoot van 
verzurende s toffen moet teruggedrongen 
worden. aldus de Zweedse monwnenten
zorg. 
Pikant staartje hieraan is dat de Zweden zó 
s terk op de· onverwoestbaarheid' van graniet 
vertrouwen. dal ze hun radioactlef afval erin 
opbergen. Ook de Nederlandse atoomlobby 
ziel h et als een oplossing voor het afval
p robleem. Maar de rotstekeningen ult het 
Bronzen Tijdperk zeggen nu ookveel over h et 
leven en denken van nu. 

~------------------~ ...... 

Sellawaard 

~-~--d 
Het beste uit Nieuwe Bèta 

·spraakmakende artikelen uit drie jaar 
maandblad voor milieustrategte'. Dat Is de 
ondertitel van de pubUkatie 'Het beste ull 
Nieuwe Bèta'. een verzameUng artikelen uit 
ditlijdschrlft. DuurzamejoumaUsUek is het 
s treven van de redactie. die he t milieu als 
draagvlak van de economie en de welvaart 
ziet. Niet alleen qua vormgeving. maar ook 
inhoudeUJk gaal Nieuwe Bèta veranderen. 
"omdat hel milieuprobleem de afgelopen jaren 
sterk veranderd is . Mille u is geen zaak meer 
voor uitsluitend m edewerkers van milieu or 
ganisaties. die zich lange tijd roependen ln 
de woestijn achtten , maar ook voor marke
teers. reclamemakers. topambtenaren en 
directeuren van kleine engJ"Ote ondememin
gen". Voer voor milieustrategen dus. maar 
de geselecteerde verhalen zijn zeer lezen -
swaardig. 
Prijs: f 14.00. Te bestellen blj: MilleuBoek. 
Herui Polaklaan 42. 1018 Cf Amsterdam. 
020-244989. 

Openheid Is nog s teeds een taboe voor de 
Britse atoomtndustrte. Wat er allemaal in en 
bij Sella.field gebeurt. bUjft: geheim. Maar het 
zijn de feiten die steeds duideUjker maken 
dat de omgeving van de opwerkingsfabrieken 
tllnk radioactief besmet zijn in de afgelopen 
35jaar. 
Ln 1957 woedde er een hevige brand in de 
opwerkingsfabriek van Windscale (zoals 
Sellafleld tot voor enkele jaren heette). waar
bij radioaclleve stoffen in de atmosfeer en in 
de omgeving terecht zijn gekomen. Maar de 
verh oogd e radioactiviteit was volgens de 
overheid eengevolgvan Russische enAmeri-
kaanse atoomproeven. Ook de radioactleve 
wolk van Tsjernobyl schijnt in de omgeving 
van Sellafleld zeer actlef te zijn geweest. 1n 
ieder geval Is hel aantal leukemiegevallen. 
vooral onder kinderen. opzienbarend hoog. 
Volgens de meest recente bevindingen Is de 
oorzaak gelegen in het zaad van de man-
neUjke werknemers. dJe aangeraden wordt 
dan maar geen kinderen te verwekken. 
Het radioactieve afval van Dodewaard wordt 
in Sellafteld verwerkt. En daarom zijn wiJ 
medeverantwoordeUjk voor de gebeurtenis
sen bij deze opwerkingsfabriek. Dod ewaard 
moet dicht. in tegenstelling tot de opvatting 
van de regering om - op wens van d e CKN
deze 'experimentele' kerncentrale langer open 
te houden dan gepland was. Dodewaard 
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