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REDACTIONEEL 
De zogenaamde 'captains of lndustry' van Nederland hebben enige tijd geleden het ka1:>ln'et 
gewaarschuwd. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om ·onze• vooraanstaande positie op 
Industriegebled vetllg te stellen. Zo moeten opletdingen beter worden afgestemd op het 
bedrljfsleven: moet het zakelijk verkeer alle voorrang krijgen: en moet er flink geinvesteent 
worden In de Industrie. Anders dreigt de BV Nederland de aansluiting met de rest van de wereld 
te missen . En wat zien deze spedalisten nu: het kabinet heeft onvoldoende naar hun alarmbrief 
gelu1sterd! De regering staat bol van de goede bedoelingen. n;wu-voert. daarentegen een wetn1g 
krachtdad.Jg beleid. Zij krijgt kortom een onvoldoende van de captains. met uitzondering dan 
van de minister van Economische Zaken, Andrlessen. Deze slaagt nog net wèl. Maar ja, om 
en belemmerde econom1sche ~ Js het de:7Je boozen dan ook te dom. l.eYe de vrije (J:narld)eoonomie. 
Eventueel kan daar nog wel wat atoomstroom bij ook. 
Een Leids onderzoek heeft onlangs uJtgewezen dat 84 procent van de Nederlanders tegenstander 
Is van nieuwe kerncentrales. Over een toekomstige beleldsbesllsslng ten aanzien van kernenergie 
vindt een meerderheld dat de overheld zo'n beslissing nlet bu1ten de burgers om mag nemen. 
De meeste Nederlanders, aldus bet onderzoek. zien ln de milieubeweging zelfs een ·betrouw
baarder• lnfonnatiebron. 
Kijk. captains of lndustry: Het ts veel beter om naar de m1lieubeweglng te luisteren dan naar 
de overheid. Maar dan moeten jullie wel even snel de vergunningen op orde maken en 
onmiddellijk stoppen met d.Je ontelbare al dan niet illegale stortingen en lozingen. 
Ben benieuwd of ze het doen. 
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KAMERVRAGEN OVER MISSIE TSJERNOBYL 

Bevolking Tsjernobyl vaker 
en langer ziek 
Bet IDteraatioaale Atoom EDerite ""eatachap (IABA) concludeerde 
dit voorjaar dat de ramp met de keraceatl"ale ia Tsjeraobyl aeea 
direct waaraeembare schade aaa de aezoadheld vaa de bevolldag 
vaa Wit-Ruslaad ea de Oekraiae bad berokkend. Die coacla.sie werd 
direct onderalt aehaald door de betrokken autoriteiten vaa de 
,etroffea aebiedea. Eea Nederlaadse dele&atie (eea fact-fiadlag 
mlaaie) bezocht vor.I&Jaar oktober hèt aebied road de keraceatl"ale. 
Bet versJaa vaa dat bezoek is pas onla .... openbaar aem•akt. 

Het roept veel vragen op. JWl81' twee c:Ungen 
worden in ieder geval duidelijk. De 
Nederlanders zagen in de getroffen gebieden 
enkele tientallen kinderen met tumoren aan 
de schlldklier, een vonn van kanker die 
vrijwel nooit bij kinderen voorkomt, en ze 
zagen dat in de rad1oact1ef besmette pteden 
de mensen vaker en langerziekzijn dan voor 
de ramp vier jaar geleden. 

De fact-ftnc:Ung missie bc2ocht de Sovjet
Unie tussen 21 en 31 oktober verleden jaar. 
Ze bestond uit klinisch psycholoog en 
psycllotherapeut J .van den Bout, J .Coert 
van het min1ster1e van Buitenlandse ?Aken, 
J.Grootens van het mtnisterie van WVC, 
chemicus W.de Ruig (werkt bij het Rijks 
Kwaliteitsonderzoek voor land- en 
Tuinbouwprodulden RIKILTin Wageningen) 
en radiobioloog G.Wagemak.ers (hij werkt 
aan de Erasmus universiteit en bij 1NO). 

Doel van deze deskundigen was te bekijken 
hoe Nederland zou kunnen bijdragen aan 
het oplossen van de problemen die de 
kernramp in Tsjemobyl veroorzaakt heeft. 
De Sovjet-Unie had minister Van den Broek 
tijdens zijn bezoek vorig jaar juni aan het 
land opgeroepen hulp te verlenen aan de 
bevolkingvan de getroffen gmteden. De missie 
was daarvan het dJrecte gevolg. 

De Nederlandse missie voerde gesprekken 
met de autoriteiten in Moskou en Obninsken 
met wetenschappers. medici en bewoners 
van de zwaar getroffen reglo'sin de omgeving 
van Tsjemobyl. 
Wat meteen duidelijk werd, is dat de Sovjet
autoriteiten te laat begonnen zijn met de 
reddingsactiv1teiten en dat de hulpacties nu 
nog steeds bemoeilijkt worden door de slechte 
economische situatie in de Sovjet-Unie en de 
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instabiele politieke situatie. Bovendien zijn 
uit de besmette gebieden veel belangrijke 
mensen weggetrokken, waaronder artsen. 
In de besmette gebieden is de bevolking 
vaker en langer ziek dan voor de ramp. 
Volgens medische stralingsdeskundigen is 
een direct verband tussen deze ziekten en de 
radioactieve besmetting niet altijd 
waarschijnlijk en in elk geval moellijk 
aantoonbaar, maar de problemen met de 
scldldklter waarvan veel kinderen last hebben, 
zijn wel een aantoonbaar gevolg van de 
kernramp. In de getroffen gebieden is vrijwel 
geen vers fruit te krijgen en veel mensen 
hebben een tekort aan vitamine A en C. De 
missie vond het in ieder geval opmerkelijk 
dat in de bezochte dorpen in totaal enkele 
tientallen gevallen van schUdkliertumoren 
bij kinderen werd geconstateerd, een vorm 
van kanker dievrijwel nooit op kinderleeftijd 
voorkomt. 

bevolkingsonderzoek 

In de Sovjet-Unie ontbreekt het aan 
systematische epidemiologische~ van 
voor de ramp. zodat vergelijkingen moeilijk 
te maken zijn. Na de ramp is gericht 
epidemiologisch onderzoek niet succesvol 
tot stand gekomen. De Nederlandse 
deskundigen Willen daarom dat er een 
bevolkingsonderzoek komt dat zich over 
langere tijd gaat uitstrekken. Dat dit niet 
eenvoudig zal zijn, omdat het medisch 
personeel de nelging heeft de besmette 
gebieden te ontvluchten en er verder 
elementaire geneesmiddelen en appamtuur 
ontbreken, erkent de missie .. 

Het grootste probleem vonnt wellicht de 
enonne groep van 500.000 tot 600.000 
'schoonmakers'. Zij wonen verspreid over de 

Peter Bielars 
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Achtergelaten biJ 
evacuatie. 
Foto: Novostl APN 
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hele Sovjet-Unie en ztjn het zwaarst bes~. 
Lang nld. iedere schoonmaker wilde ztch 
laten~ u1t vrees voor sUgmat18cring. 
BIJ een aantal Hquid.atorm doen zich zlekte
verscbljnsden voor die meer doen denken 
aan vergtftiglng met zware metalen. 

De Russen blijken een groot wantrouwen te 
koesteren voor alles wat van de autorttetten 
komt. Verder zijn veel mensen bang en 
gespannen. In de Sovjet·Unle bestaat geen 
traditie om daaraan aandacht te besteden. 
De geestelijke gewndheldszorgls nauwclgka 
ontwikkeld. DaarenboYm geldt dat de SoYjet
psych1atrle jarenlang een zeer b;edenkelijk.e 
reputatie heeft gehad. In aanraking komen 
met de psychiatrie was bijna identiek aan 
vcrdacht zijn. 

herhaling 

De fact.-findlng missie doet vrijwel ~ 
uitspraken over concrete maatregelen die 
Nederland nu zou kunnen nemen. De~ 
partijen CDA. PvdA. D66 en Groen Unks 
hebben naar aanletding van het verslag 
Kamet'Yl'8gen gesteld. DaaruJt blijkt dat nog 
veel zaken onduideliJk blijven. 
Een deel van de Nederlandse polltlci Ja door 
de tegenstrijdige bertchtgevmg van de 
betrokkenen en bet IAEA fJW1 twijfelen over 
de gevolgen van de kernramp. Het CDA gaat 
er vanuit dat btj de ramp 28 mensen 
omgekomen zljn. De christen-democraten 
laten wel twiJfel doorkUnken over de 
gezondheidstoestand van de 206 
schoonmakers van de centrale die medisch 

polgd zijn en de 500.000 tot 600.000 
liquidatoren die aan bun lot overgelaten zljn. 
Het CDA wU weten of de Nederlandse 
ambassade al voorstenen ingediend beeft: om 
tot samenwerking te komen op het gebied 

van voedaelbulp. de levering vaJl medische 
apparatuur en eptdemlo1oglach onderzoek. 
CDA-woonlvoe:rder Lanstok ia VQ"dcro, eYell8Js 
ztjn collega's bij andere partijen, benieuwd 
naar de huidige toestand van de vernielde 
kerncentrale. 

Op~~ van de1\w:ede-Karlx1ieden 
Willems {Groen Unks) en Feenstra (PvdA) 
antwoordde m.lnlster Andrleasen dat de 
alarmerende berichten over de slechte 
toestand van het betonnen omhulsd van de 
centrale (de smmfaag) hem weliswaar bekend 
zijn. maar dat bij nietziet hoe Nederland aan 
dat acute probleem tets kan doen. 
"Vanzelfsprekend wordt al bet mogelijke 
gedaan om een nieuwe ramp 1nT8jemobyl te 
voorifnmeo. tn de~ plaats door de Sovjet
Unie zelf. Nederland zal wel lntematlonale 
samenwerking ondersteunen die gericht is 
op vergroting van de veUtgheld van de 
kernreactoren In Oost-Europa inclusief de 
Sovjet-Unte•, aldus Andrtessen. 

nonnen 

Veel vmgen bestaan over de aanvaardbare 
hoewJelheden radload1c:ve straling die een 
mens kan on derfplan zonder daarvan zlek te 
worden. VenehUlende partijen vragen zich 
af hoe Nerledand mu ~op een Ollfr!luk 
In een kemcent:rale. De Nederlandse regmug 
vindt dat iemand ~urende zijn hele leven 
niet moer dan 20 mill~ aan straling 
mag oplopen. Volgens de Nota 
Kemongevallenbestrljdlng geldt na een 
kr.rn:ongewlln Nederland een evacuat1euorm 
van 2!So mSv. In Wit-Rusland, de Oekraine 
en de Russische federatie ts een norm 
ff!hanteerd van 350 mSv. Het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap vindt dat deze 
laatste nonn nog verder kan worden 
versoepeld. De 1\veede Kamer-fractte van 
Groen IJnks vraagt zich af of de Nederlandse 
regering het daarmee eens ts. 

De PvdA wtl weten hoevt.d gevallen van 
schildklierkanker In totaal kunnen worden 
verwacht als er In de door de Nederlandse 
mlaste bc:zochte gebleden al enkeletientallen 
pallenzijn gerapporteerd. De hetlevraagt 
zich ook af of er inmiddels in de besmette 
gebleden al onbesmet voedsel voorradig Is. 
Van de Nederlandse regering wtl ze verder 
weten of tegemoet gekomen wordt aan de 
wensen van de OekraJense mllieubewegtng 
Zeyony Svtt om dostsmetera uit te relken en 
de ~tlsche mogeliJkbeden te 'Y'el'btm:eu. 
En of hulp rechtst.reeks aan de bevolking 
gegeven wordt of vla de n:gertng In Moskou. 
Volgens de PvdA zouden Nederlandse 
mllieu~moetenpn~ 
met bun co~'s In de Sovjet-Unie. 
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EUROPESE ENERGIEGROEPEN UNANIEM ANTI-KERNENERGIE 

Oost-Europa ontdekt 
gevaren kernenergie 
Venaolmde eooaomlache atn.ctuea ea •a wuelü meeat vervallea-
4e eaerateprod•ctlepi"'CeMea vonaea het hopelouwerkterrela ftll 

de opkomeade ea.,.e· ea IDIIIe-.be...,.n'la de llle•we atatea ftll 

Ceatraal ea Ooat Euopa. Kenaeaeq&te liJkt eea recleUJk altenaatlef, 
maar de Ooateuopeae pepea ktezea toch Bever voor ea.,.ebe· 
QU1n1 ea de lD.zet ftll daa.name eaer&tebroaaea. 

Sinds de poiWelce aanfverschutvtng In Midden
Europa zitten bijna alle Oosteuropese staten 
plotse1lng opp.adeld met C'.(n ~probleem: 
m.dtoact:1ef afval. Jn het verleden. tot bet jaar 
1990, vormde dat geen enkel probleem. 
VdWns oen rontract lew:rde Vadertje Rusland. 
de Sovjet-Unie. de kant-en-klare spl1jtatof
staven voor de kernreactoren en haaldeze na 
gebruik keurig weer op. In de Sovjet-Unie 
werd bet radioactlef afval opgewerkt en 
opgeslagen. Waar en hoe dat gebeurde of 
gebewt ts niemand duidelijk. Tegenwoordig 
~ deze regel niet meer op. Hon~je. 
bijvoorbeeld, kan bet afval nu laten cpwul«:n 
In de Sovjet-Unie voor 1500 doDar per ton 
afval. De Franseenergiereus EdF (Electrlctté 
de France) ts onmtdd~k In bet vacuum 
gt:spl'ODfJn en bcdt de~ em g:ncreus 
aanbod gedaan: opwe:rklng van Hongaars 
kernafval tn de Franse opwerkingsfabriek 
van Cap La Haguevoor slechts 800 dolJar per 
ton, de bouw van nieuwe Emocntra1es tegen 
afbraakprijzen, de bouw van een opslag
plaats voor radioactlef afval (In een oude 
Hongaarse uraniummijn blj Pees), met 
inbegrip van de totale infrastructuur. Het 
hele atoomenergieprogramma wordt tegen 
dumpprijzen aangeboden omdat EdF graag 
baar elgullremcentralefabrlek 'Fl'amatome' 
aan bet W'U'kwO houden. De Franaen hebben 
zelfs al pro-kernenergie reclame-spotjes op 
de Hongaarse beeldbulzen gebracht. Ook 
worden er at.oomvrlendeUjlo! i>Jders verspreid 
waarin kernenergie wordt aangepre:ren als 
enige optie. In Hongarije draaien vter 
kcm.centrak:s (In Paks) d1e samm. 51 ~ 
van de elektrlcltelt leveren. Dit land beschtkt 
verder niet over eigen energlebronnm, en Is 
dus dutdeUjk afhankeUjk van externe 
~- Momentoei wordt de rest 
van de benodlgde stroom nog gelmporteerd 

utt de Sovjet-Unie, maar ledereen voelt aan 
dataan die situatle op afzienbaretermijn een 
einde zal komen. 

Wim Kersten 
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a aagteren 

Het~ model \\U'dt nu <Mml zichtbaar 
in Bulgarije, Roementê, Polen, Tsjecho
Siowaldje en J~. 
Tijdens de conferentie "Energie in Centraal 
en Oost Europa• (gehouden te Praag, 14-17 
juni) werd door de zestigvertegenwoordigers 
van31 Oosteuropese energie-en milleuorga
ntsattes dutdeltjk naar voren gebracht dat 
vertegenwoordigers van àlle Westerse 
reactorbouwers (als EdF, Kraft Werk Union/ 
Siemens, AAB. Ontarto Hydro. GmeralEbn1c 

BruinkoolmiJn In Tajecho-Siowaklje 
en Westinghouse) dagei1Jks als aasgieren op 
de stoep zouden staan hU de mintsterles voor 
Industrie In Praag. Boedapest en andere 
hoofdsteden. 1Jj willen in bet verwachte 
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energie-gat duiken, want de afkeer tegen 
bruinkoolcentrales wordt in heel Oost-Europa 
met de dag groter. Genoemde westerse fhma's 
schermen met het broeikaseffect en de zure 
regen als spookbeelden. waartegen alleen 
kernenergie als het juiste wapen in te zetten 
zou zijn. 
In eerste instantie waren veel energie- en 
milieugroepen geneigd om die visie te delen. 
ondanks de ramp met Tsjernobyl. Tsjechische 
en Hongaarse milieugroepen hebben tot voor 
kort het standpunt ingenomen dat kernenergie 
hèt alternatief kon zijn voor de vuile 
kolencentrales. "Wij zullen net zo 
energiebewust zijn als jullie zodra wij jul11e 
ontwikkelingspeil hebben bereikt. Het spijt 
ons bijzonder. maar we hebben er geen trek 
in om van ellende om te komen"luidde het in 
oktober 1990. Deze opstelling is gewijzigd 
naarmate er meer informatie boven water 
kwam over de toekomstige problemen rond 
het radioactlef afval. Op de Praagse conferen
tie werd voor iedereen duidelijk dat er ook 

ElektriciteHsopwekking In Oost- en Centraal Europa 
(In%) 

st .. nkool gas olie utanium duuiZOam Import 

Bulgarije 14 
Hongarije 11 
Joegoslavië 36 
Polen 88 
Roemenië 10 
TSiecho-Siowakije65 
Sovjet-Unie 40 
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0 37 35 
0 0 51 
8 24 0 
0 6 0 
0 75 0 
0 0 29 
22 12 12 

9 
6 
32 
4 
15 
6 
14 

5 
32 
0 
2 
0 
0 
0 

andere oplossingen en alternatieven zijn in 
de vorm van drastische energiebesparing. 
warmte-krachtkoppeling en toepassing van 
duurzame energiebronnen als windenergie. 
waterkracht. zonne-energie en aardwarmte. 

spontane energiebesparing 

Op de korte termijn is er sprake van een 
tussenoplossing die vanzelf tot stand kwam. 
Met de instorting van de oude politieke 
structuren. stortten ook de bouwvallige 
economieën in. "De Roemeense industrle werkt 
nog maar op halve kracht, zodat we nu al 
kunnen spreken van een forse energiebespa
ring van 35 procent. Eindelijk kunnen de 
Roemeense huishoudens nu over meer stroom 
en gas beschikken". aldus David Csaba van 
'Rhododendron' uit 'Tirgu Mures. Maar voor 
de middellange termijn is er uiteraard behoefte 

aan nieuwe energiebronnen en 
besparingstechnieken. 
In de slotverklaring van de conferentie doen 
alle groepen een beroep op alle Oosteuropese 
~(inclusief die van Rusland. Letland. 
IJtouwen. Wit Rusland. Oekraineen Georgiê) 
om een energiebeleid te ontwikkelen dat los 
staat van het tot nu gevoerde industriebeleid, 
en waarin (voorlichting over) energiebespa
ring en energienormen tot uiting moeten 
komen. ARe energiegroepen wijzen kemenergte 
rigoreus af en wijzen op de decentraJe nqpgk
heden van duurzame energiebronnen. 
Daarbij wordt gewezen op de onontbeerlijke 
ftnanciêle en technische ondersteuning vanuit 
West-Europa. De landen in Oost-Europa 
kunnen een beroep doen op het PHARE
programma dat is opgesteld door 24 
industrielanden om het economisch herstel 
te bevorderen en te ondersteunen. De 
Europese Commissie maakte onlangs nog 
eens 170 miljoen gulden vrij voor diverse 
bestedingen op het terrein van transport. 
privatisering van ondernemingen, telecom
municatie en geneesmiddelenindustrie in zes 
Oosteuropsese landen. Zo heeft Bulgarije 
recht op 7 miljoen gulden voor de ontwikkeling 
van een systeem voor statistische informatie. 
Het blijkt dat de voormalige machthebbers 
zelfs de statistieken (met produktlecijfers) 
stelselmatig hebben vervalst. 

energie met beleid 

De bestaande energiestructuur leent zich 
voor een grondige renovatie. "Wij roepen 
onze regeringen op om deze kans aan te 
grijpen. Zo kunnen we de fouten vermijden 
die in andere geindustrlaliseerde landen zijn 
gemaakt, en dragen we bij aan een duurzame 
ontwikkeling'. aldus een passage uit de 
Praagse slotverklaring. "Met de invullingvan 
een nieuw energiebeleid wordt de bescherming 
van het mllieu ondersteund, wonit de 
economische welvaart vergroot en kunnen 
we een voorbeeld stellen aan de rest van de 
wereld in het kader van de noodzakelijke 
overgang naar een milieuverantwoonie 
duurzame toekomse. 
Een andere mogelijkheid voor ondersteuning 
kan gezocht worden in het nog te sluiten 
"Europese Energiehandvest". Het ideeijevan 
premier Lubbers wonit in het komende najaar 
verder uitgewerkt en naar vetWaChting eind 
1991 ondertekend. Westerse technologie en 
Westers kapttaal (uit Europa. Verer:dgd.e Staten 
en Japan) wordt in de So'1et-Unie gepompt 
om de enorme energievoorraden rendabel te 
maken. West-Europa wordt minder 
afhankelijk van Arabische olie en de Sovjet
Unie krijgt de gelegenheid om haar 
energiestructuur te moderniseren en te 
verbeteren. Deze formule kan duidelijk ook 
van toepassing zijn voor de niet-Russische 
staten. Er hoort wel een kanttekening bij dit 
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staten. Er hoort wel een kanttekening bij dit 
Energlehandvest: Westenle kerncentrale
producenten zouden zodoende ook 

gemakkeliJker de kans krijgen om 1n bet 
kielzog van oliemaatschappijen de vrije 
oosteuropesemarkt op te gaan. Voor 
de energiebeweging 1n Oost-Europa 
hoeft die deur niet tev.uden ~ 

netwerk 

De Olsteuropese organ1satlea hebbeo 
tevens besloten een regtonaal 
·~op te zetten om dkaar 
onderttng te Informeren engepens 
uit te wisselen. Vla dit netwerk lopen 
ook contacten met Westeuropese 
OllPUllsatles als WISE, MJlleukontakt. 
Coat-Europa en Frtends oftbe Earth. 
Het netwerk Is ook van belangvoor de 
concrete invulling van nieuwe 
mllieuvrtendelljkc energieplannen in 
de vench~Dende landen. ~kertUd 
bestaat er een enorme tnfonnatle
achterstand op het terrein van 
energlebespartng.enetgledllcln~en 
duul28Dle energiebronnen. Die 
lnfonnatiekloof zal op korte termijn 
worden gedicht door middel van 
uitwisselingvan experts en expertise 
op het terrein van 
warmtekrachtkoppeling, zonoe
energie en windenergie. Met name 
Denemarken en Nederland worden 1n 
de Oosteuropese wandelgimgen genoemd als 
dé vuurtorens voor de ontwtkk:eJtng van een 
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nieuw energiebeleid. Maar eerst zullen de 
mensen van groepen als Brontosaurus, 
EkoWatt. Ecog1a.snost, Poolse Ecologlscbe 

Club nog de banden volhebben om hun 
eigen regeringen te laten afzien van 
kernenergie. De Roemeense regering 
denkt hardop aver de voltooDng van 
haar kerncentrale te Cemavoda, terwijl 
de Bulgaren opgt:scheept zitten met 
vier kerncentrales te Kozloduy die op 
geen enkele manier voldoen aan de 
internationale maatstaven. De politiek 
ondutdelgkc situatle In J~ slaat 
zelf• terug op het kemenergtege'beuren: 
de kerncentrale van Krsko, de enige 1n 
het land. Is voor de helft ~ndom van 
de republiek Slovenlê en voor de andere 
helft van de republiek Kroattê. De 
Slovenen willen sluiting en de Kroaten 
niet. Niettemin beschJktJoe.,slaviê op 
papier aver talloze mogelijkheden voor 
zonneenergle, windenergie en 
watedaacht. Dat moet du1deJgk PJ88Id 
worden door de energlebeweglng. 

Zure regen In Tsjecho
Siowakl)e 

Bruinkoolcentrale In Ts)echo-Stowakl)e 
Foto's: Wim Kersten 
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VERVOER RADIOACTIEF MATERIAAL TOEGENOMEN 

Nucleaire transporten niet 
meer verzekerd 
Jaulijb verstrekt demiaister van VROM eea overzicht van vergaa
abagea voor vervoer van radioactief mateliaal door ou laad.. Bet 
overzicht is op zich auttlg. ma•r zeer oavoDedig. Er wordt Diets 
vermeld over routes, traaspo:rtmiddelea of strali..,.iateasiteit vaa 
de vei'Voerde materlalea. 

Het globaal overzicht van de in 1990 verleende 
vergunningen voor het vervoer van bestraalde 
en/ of hoogverrijkte splijtstoffen vertoont een 
enorme toename van het aantal verleende 
vergunningen. In 1988 bedroeg het aantal 
vergunningen 102, om in 1989vrij scherp af 
te nemen tot 34. Maar verledenjaar werden 
er liefst 119 transporten toegestaan door de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en MU1eubeheer. 

De tendens die in 1989 al waarneembaar 
was, is versterkt: Nederland wordt steeds 
vaker als doorvoerland gebruikt. Het VROM
ovemcht geeft helaas geen uitsluitsel over de 
uitvoer- en doorvoerhavens, maar men mag 
aannemen dat Rotterdam een sleutelpositie 
inneemt. Ook rept het overzicht niet over de 
manier van transporteren of over de routes 
die gevolgd worden. Vetloopt het vervoer via 
de weg met vrachtauto's of via de rails? 

Kema gepasseerd 

Voor het eerst heeft de Kema in Arnhem geen 
vergunning hoeven aan te vragen. Er viel 
blijkbaar niets te vervoeren, althans volgens 
het vergunningenoverzicht van minister 
Alders. 
Het opvallendste contact bestaat tussen 
Euratom Petten en het Instituut voor be
straalde splijstofelementen ORE) te Fleurus 
in Belgiê. Vijftig vrachten met bestraalde 
hoogverrijkte splijtstof werden van Petten 
naar Fleurus verhuisd. De kerncentrale van 
Borssele heeft zeventien transporten met 
bestraalde laagverrijkte splijtstofelementen 
uitgevoerd naar de o~fabrlek Cogema 
in Cap La Hague (Frankrijk). Dit aantal is 
gelijk aan het aantal transporten in 1989. 
Naar verwachting zullen na 1992 de eerste 
retour-transporten plaats vinden tussen 

Cogema en Borssele; dan komt het kernsplij
tin!J!18fyal ~eerder gemaakte afspraken 
terug. 
De kerncentmie Dodewaard heeft zeven maal 
een transporteur ingehuurd om bestraalde 
laagverrijkte splijtstofelementen naar de 
opwerkingsfabriek van Sellafteld (Groot
Brittanniê) over te brengen. Ook daarvoor 
bestaan contracten. 

Tussen de verrijkingsfabriek van Cerca in 
Romans (Frankrijk) en de Japanse 
onderzoekinstelling Nissho Iway (fokyo) en 
brandstofstavenfabriek Jaerl Oaratloopt een 
transportlijn waarlan~ onbestraalde middel
hoogven-ijkte .splijtstoffen worden verplaatst. 
Met dit ovemcht krijgt men ookeen overzicht 
van de rijk gevarlëerde nucleaire menukaart: 
bestraald en onbestraald,laag-. middelhoog 
en hoogverrijkt. Splijtstof bestaat in diverse 
gedaanten: splijtstlften, splijtstofelementen, 
splijtstofplaten, splijtstofschijven en spljjt
stofmonsters. 
Wat in de opsomming ontbreekt zijn de 
transporten met (hoog)verrijkt uranium uit 
de Almelose fabrieken van Ultra Centrifuge 
Nederland. Die muden ook aan de criteria 
voldoen Conbestraald verrijkt). Mogelijk dat 
de minister daar nog eens naar wil kijken. 

ondeugdeliJke transporten 

Het atoomafval van de kerncentrale van 
Dodewaard gaat via Arnhem, Nijmegen, 
Doornik en Lille dwars door dichtbevolkte 
gebieden naar de haven van Duinkerken. 
Dat weet Greenpeace te melden. Veel 
tnmsportm over het Kanaal worden uitplerd 
met de veerboot Nord Pas-de-Calais, een 
boot die niet speciaal is ontworpen voor het 
vervoer van levensgevaarlijk kernafval. Het 
schip biedt. naast de vracht. plaats aan 90 
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passaglem. Oogdtlkkcn tn het verleden tonen 
aan dat zeeschapen allennJnst geschikt zijn 
voor het vervoervan hoogradioactief atVal. In 
navolging van de Transport Workers Union 
(de Internationale vervoersbond) spraken ook 
Britse en Nederlandse vakbonden zich uit 
tegen het gebruikvanzogeheten 'roll·on-roll
off veerboten voor atoomafvaltransporten. 
Ook de transportwerkpers. verenigd in de 
Internattonale Marltterne OqpmJsa.tte OMO) 
bogen zich over dit vraagstuk 1n oktober 
1990. en erkenden dat er grote gevaren 
kleven aan dergelijke transporten. Niettemln 
verhoogden zij de hoeveelheld te vervoeren 
reactorbrandstof per transport. zodat derge
Ujke schepen nu nogmeer mogen vervoeren. 
Het Europese Parlement nam daarop een 
resolutie aan die het. transport van atoomafval 
md: nkt daal'YJ)OI' ~bouwde schepen w.:rb1edt. 
Bovendien roept deze resolutie op tot een 
vo~ stopzetttng van importen en exporten 
van rad1oactief atVa1 naar en vanuit de 
Europese Gem~nschap. 

Rotterdam nucleair 

De Nederlandse Vervoersbond FNVkwam 1n 
januari van d1t jaar 1n het nieuws met haar 
ets dat nucleair matmaal aDecn met daalvoor 
bestemde ~ulgen wordt getransporteerd. 
Aank:tding was de welgering van woimemetS 
van het Rotterdamse overslagbedrljft ECT 
om een trailer met hoogradioactlef afval op 
het containerschip The Companlon Express 
te laden. Dit afval was onderweg vanaf een 
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Duitse kerncentrale bij Braunschweig naar 
de Britse opwerkln~filbriek Ukea-Dounreay. 
Voor dit transport 'bestraalde hoogverrtjkte 
spUjtstof. zo valt uit het VROM-overztcht af 
te lezen. was wel vergunning verleend. Daar 
laghet n1et aan. De Vervoersbond beriep zich 
op de bovengenoemde afspraken van de 
Transport Workers Union. Men etste een 
speelaal sch1p of terugtalding naar Duttsland 
wanneer "er ergens in de transportketen· een 
onaanvaardbaar risico ontstaat 1n het kader 
van' de ve1Ughetd•. 
Het eind van het. ~ luidt dat het mtntstrrle 
van VROM de vrachtwagen met afval heeft 
laten terugsturen naar de Duitse aJZender. 
Tot op h~en 1s onbekend wat er met de 
lading ultetndelljk 1s gebeurd. 

Mede als gevolg van de Tsjernobyl-ramp 
foi'IDOCI'den alle grote verzekertn~maat
schappljen een Nucleaire studlegroep om de 
gevolgen van ernstige atoomongelukken te 
analyseren vanuit het oogpunt van de 
verzekering. Volgens Skandia. een multl
natlonale Zweedse verzekeraar. kunnen de 
gevolgen van een nucleaJr óngeluk zo enorm 
zijn dat de totale capacttelt van alle 

Nuclea~ transport per schip. 

vcrzekeraars terwereld samen onvoldoende 
is om de schade te dekken. Daarom hebben 
deze maatschappijen een nieuwe clausule 
toegevoegd aan de po'Ussen die betn:kkl.ng 
hebben op transporten over zee. Vanaf 1 
januari 1991 zijn alle 'nucl~ risico's' uit 
de verzekerln~voorwaarden verdwenen. De 
kleine lettert.jes worden steeds belangrijker. 

Foto: Gees)e van 
Hemert 
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SEP IMPORTEERT NOORSE WATERKRACHT 

Nieuwe ideeën voor 'wiffe 
steenkool' 
De veaaadDg vaa het jaar. SEP gaat waterkrachtstroom 'Uit NOOJ:Welell 
importeren via eea onderzeese kabel. Nederlandse 
waterlaachtceatrales vaDea ia het Bietbij de Noorse broers. Hopelijk 
Is dat 'eea aanleidlag om het m,esJaatea pad ia Nederlaad weer te 
verlaten. Wate,Jr.racht hoort op de mea11kaart vaa de energiesector. 

Elke twee jaar stelt de SEP (Samenwerkende 
Elektriciteits Produktlebedrijven) haar 
Elektricitettsplan op. In dat plan wordt voor 
de komende tien jaar aangegeven welke 
(nieuwe) investeringen nodig zijn om het 
Nederlands elektriciteitsproduktlevermogen 
op peil te houden. Ook wordt aangegeven 
welke verouderde centrales gesloten zullen 
worden. Met deze 'planning'. die nog door de 
Minister van Economische Zaken moet worden 
goedgekeurd, kan de SEP weer tien jaar 
voonttt. 

In het meest recente Elek:triciteitsplan. voor 
de periode 1993-2002, wordt aangekondigd 
dat SEP met het Noorse bedrijf Statkraft 
overeenstemming heeft bereikt over de levering 
van stroom uit Noorse waterkrachtcentrales. 
Omgerekend naar vermogen. handelt bet om 
500 MegaWatt. Daarmee wordt de bouw van 
een nieuwe elektriciteitscentrale in Nederland 
omzeild. Omstreeks de eeuwwisseling zal de 
eerste 'witte steenkool' worden aangevoerd 
via een vijfhonderd kilometer kabel die 
Noorwegen gaat verbinden met het 
tranformatorstation van de Eemscentrale bij 
Delfzijl. Deze elektriciteit zou bovendien zo 
goedkoop zijn. dat een algemene daling van 
de stroomprijs wordt voorspeld door de SEP. 
Maar dan zitten we in de volgende eeuw. 

eigen kansen beperkt 

Wordt Nederland een waterkracht-land? Met 
de Noorse connectie (500 MegaWatt) wordt 
het huidige waterkrachtvermogen (36 
MegaWatt) fors uitgebreid. Anders dan in 
Noorwegen. zijn de mogelijkheden in ons 
land zeer beperkt in verband met het geringe 
verval in rivieren als Maas. Nederrijn en 
Vecht. Het totale technisch potentieel bedraagt 
maximaal 100 MegaWatt, inclusief de 
mogelijkheden in de kleinere rivieren (Donunel) 

en beken. Het 'economisch' potentlëel wordt 
echter veel lager ingeschat. De oorzaken 
damvan zijn de hoge investeringskosten en 
de relatief lage kosten van fossiele 
energiedragers. Daarnaast moet er bij de 
benutting van wate:rkracht rekening ~uden 
worden met de bevaarbaarheid van de 
betrokken rivieren en de waterhuishouding. 
Vier distributiebedrijven exploiteren 
momenteel een waterkrachtcentrale: 

Ijsselmij Vecht 
PLEM Maas 
PGEM Nederrijn 
PGEM Maas 
PUEM Nederrijn 

DeHoandrlk 
Unne 
Maurik 
Alphen/Uth 
HogèSteln 

0.1 MW. sinds 1988 
11 MW. sinds 1969 
10 MW. sinds 1989 
13 MW. sinds 19ö0 
1.8 MW. sinds 1984 

In totaal staat er 36 MegaWatt opgesteld. 
Daarnaast draaien er nog enkele kleinere 
eenheden die bij particulieren in bedrijf zijn. 
Naar schatting gaat het daarbij om niet meer 
dan 100 kiloWatt voor alle kleintjes samen. 

De Maas herbergt nog een bruikbaar potentieel 
van 30 MW. waarvan op middellangetermijn 
iets meer dan de helft benut zal gaan worden 
via projecten in Borgharen (1 0 MW in studie) 
en Roermond (6 MW). DeSEPverwachtdatin 
het jaar 2000 het opgestelde 
waterkrachtvermogen zal zijn uitgebreid tot 
50 MegaWatt. 
Volgens een studie van de Technische Afdeling 
van de Unie van Waterschappen (.KleinschaJjge 
wateTkracht in Nederland, 1984) ts het 
benutbare vennogen als volgt verdeeld: Maas 
56-65 MW. Rijn 20 MW en heelges en riviertjes 
samen 6,5 MW. Een technisch vermogen van 
in tntaal tussen 72,5-91.5 MW. wat ongeveer 
overeenkomt met de visie van de SEP. 

Waterkracht is al lang het onderwerp van 
studies en rapporten. In Urnburg clreuleerden 
in 1916 plannen voor centrales in de Maas 
omdat de Belgen het bewijs leverden. Die 
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draad werd in de ~jaren '50 wa;r opgepakt. 
maar weer snellosgelaten toen Nederlands 
aardgas en atoomenergie 1n beeld kwamen 
als energiebronnen. 
PIEM. Rijkswaterstaat en NEOM (nu: Novem) 
vormden 1n 1983 een stuurgroep om de 
Maas wederom te bestuderen. Daaruit 
resulteerde een lokatie te IJnne, waar In 
1989 einddijk de eerste kilowatturen werden 
~d dooreen modernewaterkrachtcen
trale (van Oostenrijks fabrikaat) die op 
jaarbasis 52 miljoen kWh produceert. Een 
stad als Venlo heeft daar voldoende aan. 
terwijl 15 miljoen kubieke meter gas of 18 
duizend ton steenkool wordt bespaard. Het 
project vergde een Investering van bijna 73 
miljoen gulden, en de verwachte levensduur 
beJoopt 40 tot 50 jaar. Die zeer lange 
levensduur (er Js zeer weinig slijtage) is van 
belang voor de economische haalbaarheid 
van elk waterkrachtproject In Nederland. 
Studles uit de beginjaren '80 becijferden een 
kilowattuur-prijs :van vijftot acht oent bij een 
terugverdientijd van 15 Jaar. Maar die 
schattingen bleken te optimistisch want de 
bouwkosten vielen bij nader Inzien hoger uit 
en daannee de rentelasten. Nu rekent men 
met een kostprijs van elf cent per kWh bij een 

levensduurvan 40 jaar. Dat 1s een redelijke 
opstelling. omdat deze schone stroom 
ruimschoots kan concurreren met stroom 
utt kolmcentraks indien de vervulling {pchat 
op 6 cent per kWh) zou worden meegerekend. 
Stroom utt steenkool zou dan ruim 12 cent 
kosten. 

oplappen 

De Gelden!e in#DieUr Brandenburg Yen1chtte 
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1n 1949 studie naar de mogelijkheden In de 
Waal. 7Jjn conclusie was dat er zeven lokaties 
voor krachtcentrales mogelijk waren. die 
tesamen een vermogen van 188 MW 
vertegenwoordigden. Maar volgens het 
Verdragvan Mannhdm mag de vrije doorvaart 
van het scheepvaartverkeer op de RIJn niet 
belemmerd worden. Waalcentrales zijn 
d~m niet mogelijk, tenzij er een 
Internationale dtaloog op gang komt tussen 
de Rijnoeverstaten. 
Een spdere dialoog wordt gevoerd 1n Zuld
IJmbtirg waar Sjaak Dehlng (Bureau 
~ Thchnologle, BAT) zich gespeclaU
seerd heeft. tn het opkalefàteren en renoveren 
van oude watermolens. Deze molens worden 
tevens geschikt gemaakt voor het opwekken 
van elektrtc.ltdt. Dehlng ontdekte dat Novem 
ook onderst:eurung verleent aan het reviseren. 
van watermolens, maar dan anders te werk 
ging. De met steun van Novem gereviseerde 
watennolens staan bij Eijsden, Meerssen en 
Wylre. Bij geen van deze lokaties is de 
doelstelUng gehaald, volgens Dehtng. De 
Dl() lens draaten niet optimaal en produceren 
veel mtnderstroQm dan verwacht. Dehlng (tn 
het tijdschrift Duurzame Energie. nr 91-2): 
•m de eerste plaat& is men veel te grofte werk 

gegaan. Men dumpte een hoop moderne 
t.ecbnlek en wrondastclde dat daardoor alles 
vanzelf goed zou komen. Die strategie werkt 
nJet bij oude watermolens·. In Zutd-IJmburg 
hoopt men met aangepaste technologie nog 
enige tientallen oude watermolens aan de 
praat te krijgen. De meeste molens dateren 
van de vorige eeuw en werden tacht ig jaar 
geleden uitgerust met turbines. Om stroom 
op te wekken. 

Wate11<rachtcen1rale 
biJ Hagesteln. 
Foto: René 
Maagdenberg 
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PASSIEVE ZONNE-ENERGIE IN HAARLEMMERMEER 

Bewoners tevreden over 
zonnewarmte 

Ra.ba zevea~ proceat ...- cte hmea la de wQil ovemo.s la 
Boofddorp. 1emeeate Baarlemmenaeer. la &eodlateel'd op het 
zuidea. Gekoppeld ua loede t.olatte ea goede Wtallattea betebat 
dat, dat eJ' optimaal gebralk womt ····•kt .... p~aaleve zoaae
eaergle. De bewoaen zlja over het aJCemeea teftedea tot zeer 
tenedea. Bet renltaat mag er daa ook ztja: voor ra.imtevenra.nat.q 
WOI'clt l•mlddeld zeaU, pzoceat (1000 bû) mladu ,.. gebnlltt. 
Door deze bHpulaeea zo•dea vtuboaclel'd. v-.eliJkMN wo.W.,ea 
lauuaea WOM8D YenranDd. 

Aan dit gunstige resultaat 1s een lange weg 
voorafgegaan. 'llenjaargeledm.tn mei 1981. 
organiseerden verschillende energle
OJ'!P}lnlsatles In Haarlem de Vijfde Regionale 
Energtcdag, met als thema 'Passieve :r..onne
energte: minder woonlasten?'. De gemeente 
Haarlemmenneer baderweloren naar en liet 
een h aalbaarhetdsstudte naar de 
mogelijkheden van passleve zonne-energle 
uitvoeren. Anderhalf jaar 
na de Energiedag verscheen 
het eindrapport. Hiet1n wmi 
~ncludeerd dat passie
ve 7 .. onne-energle (PZE) 
voont1 waarde zou kriJgen 
als onderdeel van een t:otak 
energtestrategle, bestaande 
utt drie stappen: !f>ede 
Isolatie en kierdichting: 
~..ongerichte verkaveling en 
daarop afgestemd woning
ontwerp: efftclênte tnstaDa.
tles voor de resterende 
wanntebehoefte. Volgens 
deze strategie moest het 
rnogelgk zijn om md: ~ 
spedfteke tnVt:Stertngen te 
komen tot bespar:lng op 
brandstof en verlaging van woonlasten. terwijl 
het wooncomfort minstens zo hoog blljft. De 
rapporteurs (00 25. Woon/Energie en PBE 
Noord-Holland) stelden dat de 
brandstofbesparing kon oplopen tot vijftig 
procent per jaar. Het rapport bevatte een 
drietal aanbevelingen: Stem de verkaveling 
en de w~ntwttpen op elkaar af; toets 

deze op energl.ezu.lnighetd: stimuleer de 
particlpBüe van de bewtmers Ujdeos de beSlult
vonntng. 

Inspraak bewoners 

Veel gloa op het zulden 

In Januari 1984 de knoop door. Ze had ook 
onderzoek 1aten doen naar de mogclJjkheden 
van stadsverwanntng (J:ingJJjn-Velsen). maar 
daarbij zou de hoewelhetd afte zetten warmte 
gelgk ziJn aan bet verstoken van 3000 kuub 
p per hulshouden per Jaar. •nat zou dus 
stoken worden met de ramen open", merkte 
\W!thouder Combée op tijdens bet symposium 
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'De factor zon 1n de (stede)bouw .. op 29 mel 
j.l. In Hoofddorp. 
Dus koos Haarlemmenneer voor passleve 
zonne-energte. Zeventig procent van de 
won1ngen ln de nieuwe wijk Overbos-S in 
Hoofddorp diende op het zuiden te worden 
~teerd. Er werd een 
werkgroep met aDe ~ 
betrokken ambtelijke 
dtsclplines en externe 
deskundigen opgericht. 
voor een snelle aanpak 
van de koppeling van 
verkaveling. en woning
ontwerp. 
Zestien inspraakavonden 
werden er gehouden. 
waarbij tn totaal 150 
gezinnen (zestig procent 
van de toekomstige 
bewoners) aanwezig 
waren. 'njdens deze volle
zalen-avonden gaf de 
werkgroep uitgebreid 
informatie. werd er 
~met maqud:te
bJokjes en ontstonden er. mede onder tnV1oed 
van bewonerswensen, verschillende wonlng
vartanten. 
Wetbouder Combée: "Het programma van 
Overbos-S omhelsde 275 woningen. waar 
mensen uit alle leeftijdsgroepen zich voor 
Inschreven. We kozen voor een zo groot 
mogelijke bewonersparttctpatle. omdat het 
welslagen van een energlebeleid afhangt van 
het gemeentelijk apparaat. èn de bewon~/ 
gebruikers". Volgens het evaluatierapport 
'De factor zon In de HaarlellliD.el'Dleer' (door 
Novem en Woon/Energlel kljken de bewoners 
met plez.ler terug naar de lnspraakavonden. 
omdat zJj hierdoor medebewoners leerden 
kennen en wezenlljke invloed konden 
ultneknen op bet ontwerp. Wethouder Oombée 
herinnert zich nog een opmerking van een 
bewoner: "Het was een mevrouw utt een 
woning die niet op het zuiden, maar op bet 
westen lag. Zij klaagde. omdat ze het gevoel 
had 'er niet bij te horen·. Wellicht zou je er 
dan voor moeten pletten om alle won.lngen te 
bouwen tussen zuJdoost en zuidwest, juist 
varrwege de betrokkenheid van de bewoners". 

"geen sinecure" 

Toen er gekozen was voor PZE. kwamen er 
verschillende ontwerpen op tafel. Mevrouw 
Combée: "Vier ontwerpen sneuvelden. het 
vijfde haalde het pas. Het was geen stnecure 
om overzlcht te houden op de el8en die 
passleve zonnè-energle stelt. We moesten 
het brandstofverbruik normeren, de 
beschaduwtngshok. de ~tatle. 
Alles was nieuw. De beschaduwtng bijVoor
beeld berekenden we met behulp van een 
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maquette en een sterke lamp". 
Tijdens het planproces werd het 
computerprogramma Pascaud ontwikkeld, 
waarmee stedebouwkundigen en~ 
dm:ct hun ontwerpen kunnen toetsen aan 
de PZE-elsc:n. In bet begin W8ftSl er probkmen 

Kleine ramen en berging 
op het noorden 

met de hard- en software vanwege de 
verschillende besturingssystemen. lll88f in 
met jJ. werd het programma deftnttlef 
gepresenteerd. Zie hiervoor ook het artikel 
'Pascaud plaatst huizien Jn de zoo' in dit 
nummer. 

verkaveling 

Zodra de wonJnp ~ W8l'ell, tussen 
jun11986 en aprll1987. werden er metingen 
vetricht ten behoeve van de bewoners
handldding en 8IJ8\Y8e van enquêt.ettsultaten. 
De handleiding (meetresultaten en 
stookadviezen) werd verstrekt In november 
1987. dus vJak vóór het stodksetzoen. Een 
half jaar later Wt2d een uttg!brdd schrtfleljjke 
enquête gehouden onder de bewoners. Veel 
8fllldacht gtng daarbij uit naar de waardering 
van de bewoners voor de verkavding. In 
Nederland wordt bij · rljtjeahuJzen meestal 
blokVerkaveling toegepast. Hierbij heeft de 
straat aan belde kanten voordeuren en 11ggm 
de achtertuinen naarelkaar toe. Witjezoveel 
mogelijk hulzen (woonkamers en tuinen) op 
bet zulden orl!nteren. dan Zitten btj de straat 
aan slechtséén kant de voordeurenen liggen 
aan de andere kant tnlnen: strookvcrkavdtng. 
Stedebouwkundigen gruwen bij de tdee van 
honderd procent strookverkaveling: alle 
buizenrijen In deW.f'de richting. In Overbos
S is gekozen voor blokverkaveling In het 
mklden, en strookvelkavd1n aan de randen. 
Ruim t:weederde van de tuinen en driekwart 
van de hutskamers liggen hierdoor op het 
zuiden. De2Je verkaveling heeft nergens geleld 
tot n~ uitspraken van de bewoners. 
OVer de ltggtng van de bouwblokken Is 84 
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Een zuidgevel en een 
noordgevel naast elkaar 

Foto's: Hans Korbee: 
Woon/Energie 
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procent van de 1S5 enquête-respondenten 
tevreden of zeer tevreden. Vier procent ts 
ontevreden. 

energiezuinig 

De woningen (van éénkamer HvAT-eenhetd 
tDt vijfkamervrije sector) zijn extragelsoleerd 
en goed lderd1cht en hesebtkken over een 
gebalanceerde ventilatle met 
warmteterugwinning. Aan de zonzijde Is fl1nk 
wat glas verwerkt. 7 tot 10m2 • 

De noordkant moet bet doen met 1.5 tot 3 m2 • 

Daar bevtnden zich vaak ook de bergingen. 
waarbij een portaaltje een extra tochthal 
vormt tussen berging en woning. 
In de zogenaamde 'zutdwoningen' wordt 
~ddeld een zeYellbonderd kuub gas 
verbruikt voor ruimteverwarmlng. 
'l;'ussenwontngen verbruiken ongeveer 200 
kuûb gas mlnder dan kopwontngen. 
De woningen op bet oosten en westen 
verbrulken gemiddeld zo"n 170 kuub gas per 
jaar meer dan de 'zutdworungen'. Overigens 
loopt het lndtvtduele energieverbruik per 
hutshouden nogal uiteen, In 19S7 van 600 
m~ tot 2500 m 2 gas per jaar. 
Volgens het evaluatlempport 'De factor zon 
In de Haarlemmermeer' wordt dankzij de 
PZE-aanpakrutmduJzend kuubaardgas per 
jaar bespaard per gemiddelde woning. Dat Is 
zestig procent op het gasverbruik voor 
rutmt.everwarmlng. Een derde deel daarvan 
komt op rekerung van het passlef gebruik 
vanzonne-energle (zon derdat dit heelt ge1e1d 
tot extra kosten); het resterende deel is te 
danken aan de tsolatte, klerdlchting en 
efllctënte verwarm1nfJ.'l1nstal1at1e. 
De bewoners van Overbos-S merken het 
gcbrutkvanPZE alln de portemonnee. maar 
ook daarnaast weten zij de warmte van de 
zon In huts wel te waarderen. Het ~te 
deel van de bewoners van de 'zuldwontngcn• 
is (zeer) tevreden over de zonnewarmte In 
zomer en winter. B1j de bewoners van 'oost-

en westwontngen' llgt die waardering lager. 
maar toch 1s het hele jaar door ruim de helft 
van hen tevreden tot zeer tevreden over de 
zonnewarmte. 

voortzeHfng 

De brandstofbesparing 
Is ook ~d voor het 
mdleu. Er bllJft Immers 
meer 88rdp OYttvoor 
de energteproduktle, 
als schoon alternatlef 
voor kolen en kern
energie. Daarnaast 
wordt dankzij de 
brandstofbesparing de 
uitstoot van stikstof
oxide (NOx) en 
kooldioxide (C02) 
verminderd. De reduc
tie van stikstofoxide 
bedraagt var Overbos

S naarverwachtingmeer dan zestig procent: 
de reductie van kooldioxide is tets lager. 
Het evaluatierapport is lovend over de 
resultaten: hoge woonkwaliteit door noord/ 
zutd-ortêntatte: lager gasverbruik; hoge 
toekomstwaarde van woningen door 
bouwkundige kwalltett en bcmnnlng geringe 
poeligheld voor st:ijglng EPlSPrljs. Dankzij 
de noord/ zuld-ortêntatle zijn de woningen 
biJ uitstek geschikt voor toepassing van 
zonneco1loctoren of zonnecellen. Tot nu toe 
~ In Overbos-S eenderde van het 
~bruik op aan bereiding van warm 
tapwater: een zonneboiler kan dit halveren. 
Novem en Woon/Energie pleiten voor 
navoWng van dit voorbedd. "De PZE-strategle 
zoals uitgcwerkt voor Overbos-S verdient 
navolglng. Een gasbesparing van duizend 
kubieke meter per woning. een venntndertng 
van de NOx-uttstoot met zestig procent. een 
goed blnnenld1maat en een verlaging van de 
woonJasten met enkele tientjes per maand 
ziJn argumenten die zwaar mogen wegen.( ... ) 
Overbos-S geeft voldoende argumenten om 
bet PZE-beleid te continueren en op grotere 
schaal toe te passen". 

Het rapport 'Oe factor zon In de 
Haartemmerm .. r' Is voor vijf gulden te 
bestellen bi) Novem, postbus 17, 6130 
AA Sittard. Telefoon 04490·95295. 
Voor gedetailleerde evaluatiefOpporten 
kunt u contoet opnemen met Woon/ 
Energie, era bethstraat 38-J, 2801 AN 
Gouda. Telefoon 01820·24233. 
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STEDEBOUWERS EN PASSIEVE ZONNE-ENERGIE 

Pascaud plaatst huizen in
de zon 
Architecten ea stecleboawlr.uadlgea die met pusleve zoDDe-eaergie 
aaa de 8Jaa wUien, kuDDen IIIDds kort gebnik maken YaD eea 
speelaal compaterpi'Ogramma: Pucaud. Ze ba.a.ea h11D ontwerpen 
lavoeren iD de computer, die daa la eea oopeû berebat wat de 
effecten ervan zlja voor de zoDlavaag bij de h11izea. 

'Pascaud' staat voor Passtve SoJarinComputer 
Aided Urban Design. ofWel passtve zonne
energte in stedelijkontwerpen per computer. 
Dat het programma werd opgeleverd in 
Haarlemmenneer ts niet verwonderlijk, daar 
deze gemeente zich voorbeeldig inspant voor 
toepassing van passieve zonne-energte (IYLE). 
Tienjaar geleden werd de aanzet gegeven tot 
toepasstngvan passieve zonne-energte in de 
woningbouw. Doel daarbij was het verminde
ren van het energieverbruik per woning. De 
~k Overbos-S in Hoofddorp werd uitgekozen 
voor het praktijk-expertinent. Doordat er nog 
niet 2lMrl ervaringwas met P7E in Nederland, 
was het voor de onderzoekers een kwestie 
van zoeken naar de juiste berekenings• 
methoden. Toen in 1985 het ontwerp van 
Overbos-S rond was, werd het project Pasmud 
gestart. 

schaduw en energie 

en een andere programma meet de 
stookbehoefte van alle woningen in het 
geselecteerde gebied. De resultaten worden 
weergegeven in een energterapport, met een 
overzicht van de hoofdoriëntatle van de 
gebouwen, de spreiding van de brandstof
behoefte voor verwarming en de gemiddelde 
totale brandstof- en stroombehoefte pertype 
woning per jaar. 

tijdwinst 

Passieve zonne-energle kan Zeker ook zonder 
hulpvan de computerworden toegepast. Het 
grote voordeel van een programma als Pascaud 
zit in de tijdwinst. De overheid kan bijvoor
beeld voor een nieuwbouwwijk eisen stellen 
ten aanzien van het toekomstige 
brandstofVerbruik per woning. Met Pa.scaud 
op het beeldscherm kan een architect of 
stedebouwkundige naar hartelust schutven 
met objecten, en meteen zien of er nog wel 
genoeg ruimte is voorpassievezonn-energie. 
Op deze manier wo~t de zon meer dan ooit 

Thijs Belgers 

Ten grondslag aan de Pascaud-studie lag de 
ervaring uit de ontwerppraktijk van Overbos-
8. Daarnaast had Haarlemmermeer al een 
computerprogramma actief voor de 
sted.ebouw. Pascaud moest dan ook integraal 
aansluiten op de ontwerptechnische en 
administratieve gegevensverwerking van de 
stedebouwkundige dienst. 

geintegreerd in de woningbouw. Tekening: Sonder NeiJnens 

De Pascaud-software bestaat uit twee 
modules: de schaduw- en deenergtemodule. 
De schaduwmodule brengt de schaduw van 
huizen, bomen en andere objecten op het 
beeldscherm, op een willekeurig in te stellen 
plat vlakvooriedere gewenste tijd en dagvan 
het jaar. Zo wordt meteen een overzicht 
gegeven van de bezonntng van de objecten. 
Daannee kunnen de bezonningseisen getoetst 
worden. Ook kan een eerste grove indicatie 
gegeven worden van de brandstofbesparing 
door zonne-energle. 
Is men tevreden, dan kan de energiemodule 
gestart worden. Hierin meet één programma 
de exacte bezonnlng tijdens het stooksdzoen, 
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ELEKTRISCHE AUTO'S DE WEG OP 

Strenge weHen pro elektro
auto 

Elektrische auto's gaan het hardst in de Verenigde Statea waar de 
auto-industrie wordt opgejaagd door de Wet op Schone Lucht. ID. 
Europa Ujkt de zonaecela•ngedreven stadsauto grote Iransen te 
krijgen. Maar er zijn nog wel wat problemen. OVerigeas wordt de 
mobiliteit niet ingedamd. 

"Wat tankt u straks? Znnnebloem-loodvri.J, 
koolzaad-super of elektriciteit?" Onder het 
motto "autD's worden sreeds knapper" 
adverteerde RAI/BOVAG In baar eigen 
Kampioen. 
Zuinig, vellig, stil erf mflieuvrtendeltjk zijn de 
nieuwe voorwaarden waaraan de auto-van
morgm moet voldom. Sinds de eerste oHecrJsts 
(1973) is de gemiddelde personenwagt':ll dertig 
procent zuiniger in bet brandstofVerbruik. 
Op 15 november 1990 plaatste president G. 
Bush zijn handtekening onder de 'Clean air 
act amendments". Daarmee werd de Wet Op 
Schone Lucht (1963) uitgebreid met een aantal 
bepalingen die betrekking hebben op de 
brandstoffen voor auto's. De Clean Air Art 
werd ill 1970 al aangescherpt met de~ 
drtewegkatalysator.ln Europa werd men pas 
twintigjaar later wakker. 
Het meest opvallende in de Clean Air Art 
Amendments (CAM) is de aankondigingvan 
de Zero Emission Vehicles vanaf 1998. Auto's 
mogen geen milieuvervullende stoffen 
uitstoten. Dat betekent eigentijk dat de auto's 
alleen op elektriciteit mogen lopen. In het 
jaar 2000 ts de gezamenlijke Amerikaanse 
auto-Industrie verplicht tien procent 
elektrische auto's op de markt brengen. 

auto's In de stad 

Enkele grote 'autojongens' zijn al voorbereid 
en brengen elekt.rtS<'.he wagens op de markt. 
Ford heeft een vloot van honderd elektrisch 
aangedreven bestelauto's om praktiJkerva
ring op te doen. Deze auto's kennen een 
beperkte actieradius van 160 kilometer; 
daarna moeten de accu's in zes .uur tijd weer 
worden opgeladen. General Motors heeft de 
'Impact' ontw:lkkeld, een ~t.roomlijnd mobiel 

met een actieradlus van 200 knometer bij 
een maxtmumsnelheid van 70 knometer per 
uur. Ook de Franse flnna Peugeot timmert 
sinds kort aan de weg met een 'electrtque' 
bestelwagen. Deze autofabrikant heeft in het 
verleden steeds dwars gel~n wanneer het 
ging om katalysatoren, en nu maakt men 
ineens de overstap naar de elektrische auto. 
De topsnelheid van de J5 Electrtque· bedraagt 
80 kilometer per uur. en dat 1s voldoende 
voor besteldiensten in de stad. Veel 
autokenners klagen over de beperkte ei
genschappen van elektrische auto's en 
vergelijken ze met het gemakvan de normale 
auto's die vrelUchter van gewicht zijn, sneller 
optrekken en een hogere afStand per tankbeurt 
kunnen afleggen. Auto-joumaltsten vragen 
ztch af of elektr1sche aandrijving wd. toekomst 
heeft. Zij hebben nog niet goed in de gaten 
welke rigareuze wettelijke ontwikkelingen 
aan de gang zijn in de Verenigde Staten. 
Japanse fabrikanten zullen ongetwijfeld 
daarop blspringen. en via de VS op de Europese 
markt gaan opereren. 

Een geheel ander conrept 1s ontwikkeld In 
Oostenrijk en ZwttserJand: elektrische auto's 
voor stedelijk verkeer. waarbij de brandstof 
.elektrtcitett wordt opgewekt door zonnecc-.Den. 
In tegenstelling tot 'onze' KNAC is de 
Oostenrijkse Automobiel, Motor en Tourtng 
Club (ÖAMTC) een warm pleitbezorger van 
de elektrische auto. Deze dub signaleert een 
probleem dat ook in ons land voor obstakels 
kan zorgen. Ofschoon de elektrische auto en 
de zonne-auto met een volledig nieuwe 
aandrijving zijn uitgerust, worden ze door de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer toch 
beschouwd als nonnale voertuigen waarvoor 
ook wegenbelasting moet worden betaald. 
De~bdastJngwordt vooreen deel bepaald 
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door de cylinderinhoud van de verbran
dJn8smotor. Bg deze nieuwe auto's ontbreekt 
die uiteraard en dat levert nog een aardig 
kluifje op voor de recht8feeleerden. 
verschfllende vormen 

Elektrtacbe auto's ve:rachijnen Jn drie 
gedaanten. De eerste verechljntngavorm Ja 
bet normale fiYpe auto. waa:dn ern dddromotDI' 
Is ~bouwd Omdat de brandstof opg-alap 
ztt In extra accu-battertjc:n noemt bet pJdJt 
met ongeveer 300 kilo toe. Meer gcw1cbt 
betekent extra brandstof voor VCiplaatalng. 
Een 'omgebouwde' nonnale pei'SOilC1lW8gl 

verbruJkt daarom. omgerekend In Uters per 
honderd kilometer. ongeveer 
twee tot acht maal mMr 
brandstof. De maximum
snelheden Uggen tusaen 70-
100 ktlometer per uur. en de 
actieradlus bedraagt ongeveer 
100 ktlometer. Voor de rest 
bezitten deze modellen 
dezelfde eigenschappen als 
hun nonnale broertjea. en 
zusjes. 
Een tweede verschijning is de 
echte zonne-auto: gestroom
lijnde.~ modellen 
met zonnepanelen op de 
bcM:oztlde en em enkde accu 
voor noodgevallen. Deze 
modellen kunnen vaak 
snelheden van 100 kilometer 
per uur berelken. en worden 
In de tqeJ door zelfbouwera 
~· Dete'YUWBCh· 
ten problemen met de 
Rijksdienst voor het Verkx:er 
zullen niet on.aanzlenl1jk zijn 

-

want ze voldoen nauwelijks aan het begrip 
'auto'. Vaak zijn het éénpersoonsvoertutgen. 

Het alternatlef vormt de speelaal 
geconstrueerde llchtgewtcht auto met 
elektromotor. Ze bestaan grotendecls uit 
kunatstofzodathetgcw1cbt, lncluslefaccu's, 
bepeikt 'bl8ft td 400 à 700 ~. In 2!wberland 
en DentmaJ'ken wonten dergelijke voc:rtuJgen 
Jn kleine serles geproduceerd en verkocht. 
Ze bieden plaats aan twee pereonen en 
handbagage, en kunnen een maxtmum
sndhdd bereiken van 70 tot 100 kilometer. 
bij een actleradius van 100 kilometer. 
Omgerekend naar benzlneverbrulk.. zijn ze 
uiterst zutntg: 1 Uter op 100 kiJometer. 

Het 'tanken' kan op drie lb.anieren gebeuren. 
De eenvoudigste methode 18 het stopcontact 
In de garage: na zes. uur zouden de accu's 
weer zijn opgeladen. Met nachtstroom Is dat 
tevens het goedkoopste. 
De onhandjgste en duurste methode Is het 
verwisselen van de- vaak zware- accu's, te 
~kr:n met het verwl88den van batterijen 
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In draagbare radio's. 
Opladen biJ een zonne-energlc-tanbtation 
18 de meeste loglache manter van tanken. 
Zonnecellen wekken stroom op en slaan die 
op In een centrale accu. Als er teveel wordt 
opw;wektwordt hetoverachot~ 
aan het openbare net. Ingeval de zon (telanfO 
uitblijft wordt stroom Ingekocht. De elektro
auto wordt geparkeerd bij zo'n 'pompstatlon' 
en aanploten met de stekker. Een elektro
nisch pasje met chip registreert boeveel 
kilowattuur wordt getankt. Dergeltjke 
tanketatlona zijn In coöperatief verband 
opgezet in Duitsland (Kassei). ZWitserland 
(Bern) en Oostenrijk (Theadort). In Oaetenrijk 

bcdt de ftrma ARGE plannen voor een landdijk 
netwerk van dergelijke tankstations. 

teveellatevHI 

De nieuwe peratle auto's btedt twee 
voordelen: po luchtvetvuJUng en vrtjwd 
geruialoos. Maar daarmee la het probleem 
van de auto nog niet opgelost. Eénderde van 
alle autorttten vindt plaats binnen de 
bebouwde kom. en daarbiJ pat het om rttjes 
van mlnder dan 5 klbmeter. Dat ztn afatanden 
die gemakkelijk per flets te overbruggen zijn. 
Ook elektrtache auto's JleiJlen parkeerruimte 
in. Er kan nóg een addertJe onder het gras 
zitten. De Nederlandse elektricltettsmaat
achappljen zullen gntffden biJ het Idee dat 
zo'n drie miljoen elektrische auto's met 
~ope nachtstroom worden bijgetankt. 
Dan wordt hun (nachteUjke) overcapaciteit 
ten volle benut. En desnoods importeren ze 
nogwatatoomstroom utt Be~ ofFrankrljk. 

Geen oplossing 
mobltteltlprobleem 
Foto: Miehiel 
Wljnbergh 

17 



Peter Bielars 

18 

ENERGIEPRIJS MOET FORS OMHOOG 

Energieheffing, wie durft? 

De energieprijs moet omhoog, omdat alleen op die manier 
energiebesparing aant:rekkeBjk wordt en aDeen dan milieuvervuilende 
energieproduktie oninteressant wordt. Dat vinden de meeste poUtici 
in Nederland, dat vindt de Europese Gemeenschap en dat vinden 
zelfs de energiemaatschappijen en natuurUjk de m.iUeubeweging. 
Maar de prijs zou daarvoor flink omhoog moeten. Minister Aiders 
sprak dit voorjaar van een verhoging met vijftig procent. En daarom 
durft niemand de energieheffing vooralsnog in te voeren. 

Over een energieheffing wordt al zo'n twee 
jaar gepraat. Aanleiding daartoe was onder 
meer een rapport van de commissie 
Brundt.Jand voor m11ieu en ontwikkelingwaarin 
de conclusie getrokken werd dat het bruto 
energieverbruik in de komende 40 tot 50 jaar 
over de hele wereld moet worden gehalveerd 
om een einde te maken aan de vervuilingvan 
de aarde door het verstoken van bijVoorbeeld 
steen- en bruinkool. Het intensieve gebruik 
van deze energiebronnen draagt in belangrijke 
mate bij aan de opwanningvan de aarde (het 
broeikaseffect) doordat er te veel kooldioxide 
in de lucht komt. De verstoring van de 
samenstelling van de lucht zorgt er in 
toenemende mate voor dat ook de ozonlaag 
steeds meer te verduren krijgt. De gaten in 
deze laag boven de Noord- en Zuidpool zijn 
verontrustend groot aan het worden. De 
beschennende invloed van de ozonlaag voor 
mens en dierverdwijnt daardoor. Nu al worden 
in Australië waarschuwingen doorgegeven 
bij zonnig en warm weer dat te lang verblijfin 
de zon kans geeft op huidkanker. Het 
produceren van energie levert ook 
zwaveldioxide op. dat hijdraagt aan de 
verzuringvan grote delen van West-Europa. 
De verzuring zorgt er ook voor dat meren en 
zeeën steeds minder leven bevatten. De 
zwaveluitstoot door elektric1teitscentrales zorgt 
tenslotte ook voor een deel voor de vorming 
van smog in windstille periodes in winter en 
zomer. 

revoluflonalr 

De oplossing voor al die milieuproblemen is 
op zich simpel. Er zijn namelijk 
milieuvriendelijke alternatlevc:-n: de duurzame 

onuitputtelijke energiebronnen water. wind 
en zon. Maar om daarop over te schakelen. 
moet je van revolutionaire huize komen. De 
omschakeling vraagt nogal wat nieuwe 
investeringen die vooral in het begin redelijk 
kostbaar zijn. Maar het bt"'_grip duur is altijd 
re1atief. De huidige vorm van energieproduktie 
is ook duur als in de uiteindelijke energteprljs 
ook de kosten verrekend worden van 
bijvoorbeeld bet ontzwavelen van de 
rookgassen die uit de centrales komen. De 
kosten die gemaakt worden om de 
verontreiniging van de lucht door kooldioxide 
ongedaan te maken, worden nu niet verrekend 
in de prijzen van kolen en de energie dieeruit 
gehaald wordt. Bij water-, zonne-en wind
energie is geen sprake van bijkomende kosten. 

Kernenergie heeft het voordeel dat het ook 
geen verzurende stoffen de lucht in stuurt. 
Maar dat is dan ook het enige voordeel van 
kernenergie. En het weegt niet op tegen de 
twee grootste bezwaren van kernenergie: het 
kernsplijtingsproces onttrekt zich gedeeltelijk 
aan het bevattingsvennogen van de mens 
O>Y ongelukken kan het personeel van een 
centrale meestal weinig uitrichten) en ten 
tweede komt er radioactief a1Val vrij. waarvan 
niemand weet wat er mee te doen. In een 
normale bedrijfsvoering zou een dergelijke 
produktie nooit toegelaten worden. Bij 
kerncentrales kan dat blijkbaar wel. 
Propaganda. maken voor kernenergie als 
schone energiebron is niet alleen leugenachtig 
maar bijna misdadig. Als de mens niet in 
staat is bet produktieproces helemaal te 
beveiligen en te volgen en ook geen raad weet 
met bet afval, moet niet begonnen worden 
met kernenergie. Wie het leven en bet mllieu 
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een beetJe eerleus neemt, denkt nlet aan 
kernenergie. 

gordiJnen 

Meer energie dus utt de natuurlijke 
hulpbronnen op aarde, de zon, de wind en 
bet watrr. Maar het~zelfmoet 
ook ter dlscussJe kunnen staan. Vorigjaar is 
het energieverbruik in Nederland opnieuw 
ptegen. met 1,6 procent. Het energl.ever
bruik 18 na de ollecrlsts 1n de jam:n ZieYelltig 
maar even gedaald. ondanks allerlet 
campagnes van de overheld om het wat 
2:utnJger aan te !JLilil doen met de~ 
van huizen en de aanschaf van niet 
noodzakeliJke elektrische apparaten. Veel 
huizen zijn welJawaar tnmlddels gelaoloerd, 
maar 1n hoeveel hublen worden 1n de wtnter 
de ~rdljnen dichtgedaan? Jutst, 1n een 
heleboel niet. Terwijl de meeste warmte nog 
steeds vla de ramen of de kleren naast de 
ramen het huts verlaat. 
Enaglebespartng bespaart 80Wieao Pi Paar 
kan dus niemand op t~ zijn. Maar toch 
wordt er niet meer bespaard .. Dat betekent 
op dit moment dat er nieuwe elektrl
cttettscentrales gebouwd moeten worden en 
dat de optie van nk:l:IM: 1anocntrales helaas 
~ blgft. Onder druk van de mflleubeweglng 
en gelukkfg ook een gestaag groeiend besef 
bij de bevolktng dat het de verkeerde kant op 
gaat met het milieu, wordt een forse heftlog 
op deelektr1cttettsprtjs ookoverwo~ om tot 
energtebespa.rtng te komen. 

Hoe hoog zou die energieheffing dan moeten 
worden? Dutdelgke antwoorden daarop zijn 
er nog niet. Wet hebben de Europese 
Gcmccn8cbap en In~ land mln1stcr AJdel's 
-vuftlg proc:enr ~pen. De energieprijs 
zou volgens hen dus met de helft verhoo~ 
worden. Mlnlater Andrtessen van 
Economische Zaken gelooft dat een 
energiebesparing met twintig procent niet 
eerder berdkt zal worden dan bij een 
VttdrlevoudJglng van de energieprijs: een 
verhogingdus van 300prooent. LaurensJan 
Brtnkhorst.. destijds fra.ctlevoorzttvan D66 
In de Tweede Kamer en staatssecretarls van 
Bu1tenlandse Zaken In het kabinet Den Uyl 
en nu dtrecteur-generaal Milleuzeken van de 
Europese Commissie (de hoogste mWeu
ambteoaarvan de EuropeseCoiDIDiaste)zou 
er niet op tegen ztjn als de enetgteprtjs 
gedurende de komende tien jaar Jaarlijks 
met tien procent zou stijgen. 

J:)eqJ:lljke drastlache verbogln~ zullen niet 
doorgevoerd worden, tenminste niet van de 
ene op de andere dag. De meestekans maakt 
een door de EG afgekondigde algemene 
energlehdllng. zodat er geen verschillen 
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ontstaan tuseen. de Europese landen 
onderling. Zo zit mlntater AndJ:1c8ec:n absoluut 
niet te wachten op een Nederlands lnltlatlef. 
Zl.jn collega Aiders wel. HIJ kwam er zelf mee 
beglnjunt. De m.Weu-min18ter denktaan een 
ecnzljdtgc energtehdftng door Nederland van 
tien procent. Htj wU bet Nederlandse 
vOOIZltterschap van de EG gebrutken om de 
energieheffing er dóór te krijgen. Maar de 
door hem ~de hdllngvan vgftigpnuut 
1n de hele EG zal meer voorbereidingstijd 
vergen. De Illilieucommlss van het Europees 
Parlement is vóórzon forse Ingreep. maar of 
de Europese Commissie. die uttelndelljk de 
beslissing neemt, haar volgt. ls nog niet 
dUidelijk. Het is zelfs nog niet dulddijk of er 
een hefDng komt op alle brandstoffen of 

aDeen een hefftng naar aanJddtng van de 
hoeveelheld vervullende stoffen die een 
dcktrlc1tdtsomt:rale uitstoot (de 002-heffing). 
Zo bestaat de kans dat alle brandstoffen 
duurder worden, maar dat 'schone' ener
giebronnen als kb'nenergle en~ ont7Jen 
worden. Een ander discussiepunt 1n de 
gebouwen van de Europese Gemeenschap is 
hoe de koopkracht van de gemiddelde 
Europeaan ondanks de energieheffing toch 
hetzelfde kan blijven. Met nadruk wordt 
telkens gezegd dat de energieheffing geen 
Inkomsten mag opleveren. maar dat bet een 
tnst:rument is om tot mtlleubeschenntng en 
energiebesparing te komen. De extra kosten 
door de heffing zouden daarom ~m
penseerd moeten worden door belasting
verlaging. Volgens de PvdA kan die 
belastingverlaging trouwens zoqJell voor extra 
banen. De premies voor de werkgever zullen 
dan namdijk <de omlaag~ en wedmemers 
worden daarmee goedkoper. 

Heffing op vuile 
kolenstroom. hier 
uit cenfrole te Mol, 
Belglê. 
Foto: Wim Kersten 
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STAD ONAFHANKELIJK VAN STROOMPRODUCENTEN 

Saarbrücken wekt zelf 
elektriciteit op 

In 1980 besloot de Duitse gemeente Saarbräcken (deelstaat Saarland) 
om te streven naar volledige onafh.ankelijkheid ten opzichte van de 
grote elektriciteitsmaatschappijen. Saarbrticken wilde doodgewoon 
geen atoomstroom meer inkopen en distribueren. In tien jaar tijd is 
de stad er samen met het gemeenteHjk energiebedrijf in geslaagd 95 
procent van de stroombehoefte zelf te dekken. Het •model 
Saarbrticken • mag gerust overal gekopiierd worden. 

Het enttglebedrgf richtte zich tot alle Inwoners 
met het verzoek om zoveel mogelijk zonne
energte op te wekken en het overschot terug 
te~ aan het openbare net. -Als tegmpres
tatie ontvangen de leveranciers 25 Pfennig 
per kilowattuur. Het en~giebedrijf 
Saarbrücker Stadtwerke zag en ziet zicbzelf 
als stqwende kracht, tn de omschrJjvlng van 
directeur WUly Leonhard: .. Wij komen in elk 
huts met o~ letdingen, en we halen bij elk 
ht.ds het natuurprodukt zonnestroom op zoals 
vroeger de melkbussen bij de boerderijen 
werden opgehaald door de zuivelfabriek. De 
zon schijnt op ieders dak. en die daken 
dienen niet alleen om regenwater aftevoeren 
maar ook om de zon op te nemen en stroom 
op te wekken. DeJapanners.hebben ons dat 
al voorgedaan•. 
De terugleververgoeding is beduidend hoger 
dan het gebruikelijke tarief in Duitsland. 
Maar de stad heeft haar eigen devies: Uever 
1000 kilowatt op zo veel mogelijk daken tn 
plaats van grootschalige zonnecentrales die 
veellandoppervlak vergen. 
In tienjaartijd isSaarbn'icken onathankeltjk 
geworden van de milleuvervullende stroom
produktie In kolencentrales. Leonhard: .. Maar 
we zijn ook onafhankelijk geworden van het 
aangeprezen 'alrematief, de dure en gevaarJgke 
atoomstroom uit Duitse en Franse 
kerncentrales•. Niemand in de stad heeft 
Ingeboet aan comfort. Het energiebedrijf 
exploiteert zelf ook nog een supennodeme 
kolencentrale, met alle moderne ontzw.aveUng 
en flltertechnleken. Deze stadsverwar
mlngscentrale levert de helft van het stroom 
voor de hele stad. De zelf opgewekte stroom 
ts goedkoper dan atoomstroom en leverde in 
1989 zelfs een winst op van 15 mlijoen Mark. 

"TTen jaar geleden zou dat geld de stad zijn 
uitgestroomd naar de grote elektriciteits
maatschappijen. nu mag de gemeente er 
over beschikken•. 

milleu-winst 

Dewlnstwordtwa:rln deenergievoolzienlng 
gestoken. Ook dat resulteert in mllieu-wlnst: 
vergeleken met 'pone' centmles ~ 
.de stadsverwarmtngscentmle 50 procent 
minderzwaveldioxyde en 15 procent mlnder 
kooldioxyde. De centrale werkt als een 
wanntekrachtcentmle die zowel stroom als 
wannte voor tienduizend woningen opwekt. 
Een pJaatselijke staalfabriek heeft men 
overtuigd om het hoogovengas. dat vroeger 
afgefakkeld werd, ook om te zetten in stroom 
en wannte. ·ne warmte verdwijnt nu niet 
meer via een koeltoren rechtstreeks in de 
lucht, maar via een buizenstelsel naar de 
radlatoren In de woningen. Zo'n systeem kan 
alleen decentraal, in de gemeente zelf, dicht 
bij de afnemers. Wij zeggen steeds dat de 
toekomstige energievoorziening neer komt 
op een korte draad. een directe verbinding 
naar de burgers toe•. 
Ook de lucht utt een overdekt winkelcentrum 
wordtbenutdoordewannteeruittehalenen 
daannee de aanpalende woningen te 
verwarmen met water van 70 graden. 
Energiebesparing is het sleutelwoord. 
Daarvoor heeft Saarbn1cken een aantal 
energlediensten ontwikkeld, te beginnen met 
een betere ruimteverwarming in woningen 
en kantoren. In 1985 startte men een grote 
campagne tegen stroomverspilling om de 
mensen om te laten schakelen van eleldrJscbe 
verwarming en elektrische boilers naar gas. 
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Voor het terugdringen van de piekbelasting 
tn het elektrtclteltsnet werd oen apparaatje 
ontwikkeld waarop de consumenten 
qp1bbkkebjk kunnen afJczn ~stroom 
op dat moment wordt verbruikt In de woning 
en tegen welk tarief. In <Ie periode van ·s 
avonds acht uur tot 's m~s zes uur kost 
oen ldlowattuur 21 Pfennlg; dezelfde 
kllowattu,ur kost tussen 13.00 - 20.00 uur 
SS PfennJg, en 1n de resterende unm (van 
06.00 - 13.00) zelfs 46 PfennJg. •AJs 
~ bghet tankrnV(Q'bwlepbmig 
omrtjden naar de ~pste benzinepomp, 
dan zullen ze hun elektriciteitsverbruik ook 
wel aanpassen• tutdt de eenvoudige fUoeofle. 
"Energiebesparing slaat alleen aan als de 
burger begrijpt dat bij of zij er Jets voor moet 
ondernemen. HJj hoeft ntet te weten hoe de 
stroom uit het stopcontact komt, maar bij 
moet weten waar die stroom vandaan komt. 
HIJ moet zuinig OlllfPUUl met stroom, met 
warmte, en daarom moet hij 1n huts tets 
veranderen en aanpassen•. 

De Franse stad Nan~ ls de 'zusterstad' van 
SaarbrO.ckm. Het me!glebeleld Is er~ 
anders en dat komt vooral doordat Franse 

J 

St:meenten niets te vertellen hebben op dit 
terrein. In Frankrijk wordt alles centrul 
~en verorc:lonnettd door het monopolie 
van Electrtclté de France ~.de staats
elekt.rlc1teltsmaatscbapp1j. Volgeos burge
meester Demaurevan Nantes is dat de tol die 
Franla1jk betBalt voor atoomenergie: geen 
enkele mogelijkheld om zelfstandig op 
gemeententveau tets te ondernemen of te 
veranderen. ·wy kUnnen zelfs niet dromen 
van het model-Saarf>nickm. laat staan dat 
wU er #ets vankUnnen realiseren. wy zouden 
r.elj elektt1cfteit kunnen opwekken. maar die 
mogen we niet aan de burgers verkopen. 
Alleen bU EdF zouden we dle stroom kwiJt 
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Jamnenraken voor311énnlg perldlowattuur. 
EdF relcent vervolgens bg hoor klari1en 23 
Pfennig voor diezelfde 1dlowattuw'". 

torlelbeleid 

Het energtebeletd van Saarbnlcken ls 
vastgelegd tn een gedetailleerd plan, 
Saarbrtlcker Zukunftakonzept Energte, dat 
wordt omschreven als een tot.aalvlsle op de 
energled.tenstverlenlng. VIer pglers steunen 
het plan: energiebesparing. energie utta1Val, 
duurzame energie én stadsverwarming op 
steenkool. Naast de eerder ~de 
ad:Mtdtr::u wordt ookeen aartiwanntqJroject 
~De trotsvan Saarbnlckm wordt 
een zonnehuis, waarvan bet dak volledig 
wordt bedekt met moneocllen voor atroomop
wekldng. Met steun van de Europese 
Gemeenschap moet dit model-project 
tJlt#oc*n tot cat ~voorandc::n: 
St:meenten. Het gemeentelUk energl.ebedrJjf 
ziet zicllzelf als v~er om ook andere 
IP•ICOdoa mee te~ ErlWJI'dt nu pakt 
aan een plan om de hutdlge tartefstmctuur 
op te blazen m te ~ door oen 

~leve samenstelling: hoe meer je 
verbnltkt, hoe hQ8e!' de prtjs per kilowattuur 
olimbleke meter. 
De stad heeft wel werk gemaakt van 
voorlJchtlng naar consumenten. •2m1ct.er 
sczmenwer'kül1 met de burgers zou dit nid 
tcunnen• stelt Leonhard. Men beeft zdfs een 
'stroom-detective' 1n dienst die op ve!7.0ek 
woningen kan onderzoeken en energlever
spdllng opspoort. Het ~Jf adviseert 
dan aan de bewoners wat te doen om dat te 
voorkomen. 

Soatand: Consu-nent 
bewust maken van 
energie verbrui< 
Foto: Miehiel 
WIJnbergh 
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BUITENPARLEM ... 

Wilbart Willems 
lidTweede 

KamerGroen 
Unks 

Urenco Amelo 
foto: W'rn Kersten 

Urenco negeert 
kernenergie-wet 
Begin 1986 besloot UCN haar 
verrtjklngscapacltett in Almelo fors uit te 
breiden. Ze vroeg een vergunning aan om 
voortaan per jaar 3500 ton splijtstof te mogen 
ve.rwerken. in plaats van de sedert 1981 
toegestane 1000 ton. Decoiillilerclêle bomen 
van dit Engels/Duits/Nederlandse bedrijf 
wadden toen nog oottn·de hemel:~ 
had de toekomst. opwerking werd steeds 
belangrijker en de markt zou groeten. Het 
Uep even wat anders. 
In januari 1987 stelde~ Lankhorst aan 
de mln18ter van Economtsche Zalo:n al~ 
ofdeuitbrddingvanUCNnogwclnodlgwas. 
omdat na Tsjemobyl de besluitvonntng over 
nieuwe kerncentrales werd opgeschort. 
Volgens mtnJater De Kortewas er echterniets 
aan de band. Hij verleende ondanks de vele 
proteaten en bezwaarschriften op 17 maart 
1987 de uttbretdingsvergunntng en UCN 
breidde mondjesmaat baar capacttelt ult. 

De betwaarschrtftenmakers. waaronder het 
~uurvan.Amhem. laqplonla,. 
toch hun gelijk. Allereerst omdat de Raad 
van State op 27 maart j .1. de vergunntng 
vanietlgdè omdat er nanwcltjks was~ 
op de vele veillghetds- en stralln~lco's die 
een uitbreidlog tot 3500 t()ll pJr tot gevolg 
zou hebben. Maar ook omdat de uitbreiding 
dieln 1986 zo dringend prenatwas volgens 

het ministerie en UCN helemaal niet plaats 
bad gevonden. De kernenergiemarkt was 

Ingezakt. Urenco kon met modte 1085 ton 
afz.etten. waarvan bovendien nog zo'n 300 
tnn die eigenlijk door de ven1jklngsfabriek 
Urantt In GnDw ~ 2DU moeU:n worden. 
Door haar overcapacltett nam ÁJmelo dat 
voor haar rekeo.ing. 

Na de ~tiglng door de Raad van State 
moest Urenco dus weer terugvallen op de 
oora~~utt 1981.volgeus 
welke ze slechts 1000 ton spUjtst.of mag 
~n. De anti-kernenergiegroepen elsten 
daarom st.opzetten van UCN zolang er geen 
nieuwe vergunntng zou zijn. omdat er na 
1987 al utt:brddmp en vcrandertrip waren 
dooqpoerd. UCN wilde gewoon doordraalen 
en diende op 3 md btj Economische Zaken 
een verzoek daarlne In. Minister Alldriessen 
verleende daarop op 31 mei een gedoogver
klartng aan UCN, onder erknn1ng dat ·urenco 
de kernenergiewet overtreedt". Wel werd 
Urencogevraagd om vóór 15 juU een nieuwe 
volledtge~vrage In te dienen, 
om alsnog toestemming te krggen voor een 
ult:brddtng naar 1300 ton. De 001'8~ 
p1annen voor 3500 tnn ziJn daannee voompJg 
van de baan. Misschien ook omdat UCN 
tnmtddels baar kaarten op de Verenigde 
staten heeft gezet waar ze samen met enkele 
elektrlctteltsbedrtjven plannen heeft 
ontwikkeld voor een grote ~fabriek. 
waarvan de bouw medJo 1992 moet beginnen. 

Ondankaschrlftdljkevragcneneendoormij 
aangevraagd lnterpeUatiedebatln de Tweede 
Kamer. b1cck er~ mkcle steun van andere 
partijen om de regering terug te flutten. 
Alleen Groen JJnka steunde de ets van het 
Platform Stop UC om de verrtjklngsfabr1ek 
niet te gedogen In strijd met de wet. Juist 
omdat het om de Kernenergiewet gaat. en het 
deoeratekeer Is dat In strljd met dJe wet een 
Installatie mag blijven doordraalen zonder 
~~bad het Parlanent JDOCten 
lct2en voer de konlnklgkc W'3 de actiqJoepcn 
proberen nu vla de rechter alsnog hun geltjk 
te krijgen. En het zou me niets verba2en als 
dat nog lukt ook! 

alllcllt - ju11/aug 1991. nr_., 



(advertentie) 

Veilig voor houten vloeren 

@ 053-332391. Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 Jaar de tijd 
ver vooruit 

~~ TONZON 
ll.~ Vloerisolatie 

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 

DE OLIERAMP DREIGT EEN 
WAARDIG OPVOLGER TE VINDEN 
Sinds de Kernmachten de wereldaeên als nucleaire speeltuin zijn gaan gebru iken. dreigt een catastrofe waar
bij een olieramp kinderspel is. W3nl met meer danSOO door kernenergieaangedreven oorlogsbodemsen onder
.. --------------. zeeers (die samen een derde van alle nucleaire wapens 

vervoeren!) kunnen ongelukken niet uitblijven. Een 
.-...---. Tsjernobyi op zee •... Tegen dil toekomstbeeld verzet 

Greenpeace zich. Zoals altijd doen wij datzondergeweld. 
Maar zonder uw hulp zijn we nergens. Word daarom ook 
donateur van Greenpeace. Uw gift helpt ons echt enorm. 

Techniel< l<an anders ... 
Een excursoe b•t Oe Twaalf Ambachten betekent een unoeke ervanng. 
Je krijgt dingen te zien, die 1e in één oogopslag duidelijk maken dat technrek 
wel ~lijk ánders kan: mensvnendelijk en noet milie...verpestend. En toch 
effectief. duunaam. betaalbaar tel ft. ·c Is ook een unieke ervaring omdat te 
als bezoeker taltijd een kleine groep! ) volledig aan je trekken ~omt. Een 
advras nodig over 1• huis, over de ve<Warming. de verlict'ltrng. over de bouw 
(ook voor sem•-ondergrondse bouw! I> Over waterzuivering of -besparing? 
Over &en ligfiets of &en teg91kachel> Over stencilen of over zelfbouw van 
een werktuig. een tegelkachel. een oven. enz..? Over milieuvriendelijk 
wassen? Het t'loort erbij en u krijgt net. mèt een lekkere kop koffie. voOI' 
I 6.· P.P. Elke veertren da<jen op zaterdaqmOI'gon. na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag relefooisen aanmelden: 04116- 72621. Centrum voor 
Alternatleve TeeMrek Oe Twaalf Ambachten, Boxtel. 

Rom~ijRen 
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Ik help Greenpeace en word donateur. Als ik min. llO. • slorl. k11jg 1k 
bovendien 4X per jaar het crreenpeace Magazine. Oea bon gaal 
naar; Greenpeace.Antw.nr. 10734, 1000 RAA'dam. Direkt storten 
kan ook: op gi ronr. 3955530 (o.v.v. 'nieuwe donaleur'). 
Naam; _____________ _ _ 

Ad res: ______________ _ 

Postcode: ____ Plaats: _______ _ 

Drukkerij Mezclado v.o. f. 
Lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Ti lburg 
Telefoon: (013) 44 22 99 
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BRANDSTOF 
Niet nog tien jaar Dodewaard! 

De ke rn<·entrak Dodewaard zou e igenlijk in 1995 op s lol moeten . De !!ezarnenlijke stroomproducentcn. 
ve re nigd in de Sep. w111en d il met ten minste tien jaar uitstelle n tot 2005. Zij verwach ten vóór d ie Ujd Aeen 
nieuwe kcrnren l rak:;. n1aar willen toch ervaring bl~vcn opdoen mel readoren van h el Dodewaard-type. De 
ce ntrale va11 Rorsscle zal volgen s de Sep in 2004 sluiten . Volgend vooijaar moete n h e t ministe rie van EZ e n 
het parlcment de Scp-planne n goedkeuren. De anti-kernen ergiebeweging nccml a lvast een voor schot. op de 
rllscllssic: "Niet nóg tienjaar Dodewaard. Wij zijn boos!". Om h et protest krl'lc h t bij l.c zctl'e n . zal op 
zaterdag 20 juli de kernce ntra Ie vreedzaam geblokkeerd worden. Verzamelen om 11.00 uur op het Dorps· 
plein in Dodewaud; informatie bij de AKB-Arnhem: 085-421636. 

Windmolen voor Scheveningen 

/\Is alles meezit. wordt in november een winrlmolcn gc:piH~t sl h ij de & hevenlngse h aven. Onla ngs kreeg ck 
Haagse Windmolerwereniging HWV een bouwvcrgunning voor deze windrijke lokatie. De vereniging heefr V()Or 
d<' molen h aar ke u s la te n vallen op hel type l.agerwey-75. 
Het Gemeentel ijk E:nergiebedrjjf Zuid-Holland West zal de 
stroom afn('lnen tegen een tarief van 15.5 cent per kWh. 
l)aarnaast is he t nntshedrij l' al lid van de vereniging. Pred 
Bk)('mrndaal van de I IWV: ~we hadden de gcmcenlc· Den 
I la:-~~vcr/,nrht om een s ltbsidieofom lid te worden. Maarzij 
veTwc-e-s ons door naar het e ne rgiebedrijf. waar zij groot
HHndec-lh n nck r van is. Het (;{~was a l lid. e n IO<:n h ebhen we 
gc:vrn~ l hoc zU invulling \vilden geven aan hd lidmaatschap. 
W<tHrsch !jnl!jk :r.ulkn 7.\j ons nu ee.n hc·xlrng van lwinl igdu 17 . .enc1 
,qu ldrn kne n" . 
l)c IIWV heeft inm h.ldels de lcenovc rccnkomskn de deur 
11 it gedaAn flMI ei<-: 125 leden. ln l.ot aal is er 1 00.000 g ul ei en 
nan leningen nodig. 

Les Misérables de Mururoa 

HWV doet Inkopen 

Ten vijl Pnmkrljk uog na!-!enicf vma 200 jaar Pranse Revolutie wRarhij h f:l volk (les Misérnhk;s) erke nning kreeg. 
aan ck Franst: kern proev<"n in de Stille Zuid.zce ~woon door . De nieuwe misera hele n wonen ln Polynesië . onder 

ande re op M11ruroa. Op 2 juli was het 25 jaar geleden dat de eerste Franse 
atcx>mhom hij Muntma ontplofi.e.Ter L S herdenkingvan de stralingsslachtoffers 
ls blj Smak Verzendhuis in Utrecht l\, 1f: ~ e~l:_ f (030-3 1 71891 een af11che vcrkrij,ebaar. 
ult_geg(>ven doClr dr stichting ICCO. ! ~ ~éfaDJeS Geïnspireerd door de musical 'Les 
Misérables · wordt een Pac-ifisc-h meisje: af~ebceld. I!Ctooid in de Franse 
rlricklcur. Prijs f 3 ,50. 

Tekeningen uit Tsjernobyl 

Kinckrr.n uil de ~~ mfT~n _gehiede n rond Tsjc-rnohy l ..:111lcn de rmnp niet gemakkelijk vergeten . Et'n van de 
lll<'lltNien orn hun ::angsten kwijt te> late n raken is le kenen e n sc-hilderen. Onder begeleiding van lera re n e n 
psydH,Jo~ren he bben dui%cndcn kinderen in de Oekra:ine en WiL-Rusland 1 ienduizenden tckenin#!Cn ,eemaakt.. 
I:À'n aantal daarv:u1 is van 15 juli tot 15 augustus te zien in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Er zijn 
ook tekeningen te koop (vanaffl. 75.-). De opbrcngst~aat naar hulporganisaties in de Sovjet Unie. Inlichtinge.n : 
01180-30300. 
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