


Redactioneel 
Soms denk je even, dat het wel goed zit met de overheid. Minister Aiders van Ruim
telijke Ordening en Milieubeheer wil namens het Kabinet uitstel van gasboringen in 
het Waddengebied met vijf jaar verlengen. In 1994loopt het moratorium (een soort 
uitstel) af over de tijdelijke gasboringen. In 1984 is namelijk de afspraak met diverse 
oliemaatschappijen gemaakt om 10 jaar af te zien van de winning van gas in de 
Waddenzee. Het kabinet geeft nu de voorkeur aan voortzetting van dit moratorium 
met nog eens 5 jaar. 'Petje af', denk je dan. De Nederlandse Staat kiest voor de 
hoofdfunctie van de Waddenzee en dat is Natuur. Eindelijk wordt eens voor natuur 
boven economie gekozen. 
Maar zoals zo vaak klinkt het mooier dan het in werkelijkheid is. Valt het je ook op, 
dat de overheid slechts "vraagt" om een uitstel en niet zondermeer kiest voor een 
blijvend boor- en wlnningsverbod? Met andere woorden: Of de oliemaatschappijen 
zo vriendelijk willen zijn om niets te doen de eerstkomende 5 jaar. Dit alles heeft te 
maken met het feit, dat in het verleden de overheid allerlei toezeggingen over de 
winning heeft gedaan. Dus de oliemaatschappijen zullen zo "vriendelijk" zijn om 
bij het niet doorgaan van deze afspraken de overheid voor de rechter te slepen. De 
overheid erkent de enorme natuurlijke waarde van het Waddengebied, maar door 
haar eigen toezeggingen in het verleden stelt dit weinig of niets voor. De milieube
weging is altijd fel tegenstander geweest van boring en/of winning in de Wadden
zee, maar door toedoen van de overheid dreigt nu toch dit kwetsbare gebied ten 
prooi te vallen aan de oliemaatschappijen. Ook het Ijsselmeer en het Markermeer 
staan weer in hun belangstelling. En je weet vantevoren wat zij zullen zeggen: Het 
milieu heeft niets te lijden onder hun booractiviteiten. 
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Zeven jaar Tsjernobyl 
Wim Kersten 

Bijna zeven jaar na de ramp in Tsjernobyl 
(26 april1986) ziet de zaak er niet 
rooskleuriger uit. Kerncentrales draaien 
weer als vanouds om stroom te kunnen 
exporteren en de gezondheid van kinderen 
in de Kiev-regio gaat dramatisch hard 
achteruit. De sporen van Tsjernobyl worden 
nu ook duidelijk in Turkije en Frankrijk. 

11 A u tori te i ten 
waren crimineel" 

Het nucleaire complex van Tsjernobyl werd op 13 
en 14 januari getroffen door brandjes in niet-nucleaire 
afdelingen. Ofschoon er geen gevaar ontstond voor 
mens en milieu, is het optreden van spontane brand
jes in en bij de drie weer draaiende kerncentrales een 
teken aan de wand. Het geeft aan dat de slordigheid 
nog steeds niet is afgenomen, het betekent dat ook de 
veiligheid van deze drie centrales niet gegarandeerd 
is.' Tsjernobyl' is en blijft een onveilige plek in de 
Oekraïne. Dat geldt ook voor andere kerncentrales in 
andere Oosteuropese landen, zoals ir. A. Versteegh 
(Energieonderzoek Centrum Nederland) in maart 1992 
opmerkte na een bezoek aan de kerncentrales te Jas
lovske Bohunice in het huidige Slowakije: "Wat je 
vooral opvalt is het ontbreken van een veiligheidscul
tuur, dingen die niet werken, slechte reparaties en ou
derwetse computerapparatuur. De situatie is ernstiger 
dan wij hadden verwacht". 

Onlangs werden de zeven belangrijkste industrie
landen het eens over een hulpfonds van 700 miljoen 
dollar voor de verbetering van de velligheld van Russi
sche kerncentrales. Als voorwaarde wordt gesteld dat 
minstens 16 kernreactoren (voornamelijk van het 
Tsjernobyl-type) gesloten moeten worden. Tijdens de 
laatste algemene vergadering van de IAEA (Internatio
naal Atoom Energie Agentschap) werden nieuwe con
clusies gepresenteerd over de oorzaak van de ramp: 
grote ontwerpfouten in het systeem hebben een grote
re rol gespeeld dan fouten van menselijk handelen. 
Maar de autoriteiten in Moskou zijn daar niet van on
der de indruk; zij willen zelfs het aantal kerncentrales 
in de republiek Rusland verdubbelen en in 1994 te 
Kursk de 'laatste' kerncentrale van het Tsjernobyl-type 
in gebruik nemen. 

HOekraïne: weg met Tsjernoby/" 

HARDE VALUTA 
Het feit dat de drie Tsjernobyl-reactoren weer in 

bedrijf zijn heeft nauwelijks iets te maken met tekor
ten in de stroomvoorziening van de Oekraïne. Vooral 
de export-contracten voor 'atoomstroom' naar Oosten
rijk vormen het hoofdmotief. Er blijkt een overeen
komst te bestaan met Oostenrijk waarbij de Oekraïne 
zich vastgelegd heeft om jaarlijks 200.000 kiloWattuur 
elektridteit te leveren. De stroom wordt betaald in 
harde dollars, waarmee de Oekraïne weer olie kan aan
kopen in Rusland. Het contract is geregeld door de 
huidige Oekraïense premier Leonid Kuchma, die voor
heen directeur van de SS-20 rakettenfabriek was. "Hij 
is een vertegenwoordiger van de atoomindustrie want 
hij komt voort uit het militaire industriële complex 
van de voormalige Sovjet-Unie. Hij is dus vóór kern
energie", aldus Sergey Kurykin, woordvoerder van de 
Groene Partij in Kiev. "Hoe kan het anders dat het mo-
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ratorium uit 1990, om de drie reactoren voorlopig stil 
te leggen, weer van de baan is? Ook het nucleaire com
plex in Aktash op de Krim zal weer open gaan. De ver
anderingen in de binnenlandse politiek hebben tot ge
volg dat de ramp van Tsjernobyl langzaam uit het ge
heugen wordt gewist." 

Nisuwbouw in Slsvutisj 

Radioactief afval, dat voorheen. automatisch werd 
opgehaald en afgevoerd naar de centrale opslagplaats 
te Krasnojarsk (Siberië), vormt ook al een probleem. 
De Oekraïne moet daar nu zelf voor zorgen. Dat kost 
ool< weer geld omdat alle factllteiten opgebouwd moe
ten worden. Om die reden zijn er nog meer stroom
contracten afgesloten met elektridteitsmaatschappijen 
In Polen, Tsjechte, Hongarije en Oostenrijk. In totaal 
gaat het om de levering van 780.00 kiloWattuur per 
Jaar. 

LEUGENS EN BEDROG 
De Oekraïense journaliste Alla jaroshinskaya Is 

meteen na de ramp begonnen om de waarheid aan het 
licht te krijgen. Jarenlang we.rd zij tegengewerkt, maar 
zij slaagde er toch in een veertigtal geheime documen
ten te kopiëren en te openbaren in haar boek 'Cherno
byl: Top Secret'. Vanaf 1986 heeft zij vergeefs gepro
beerd haar ontdekkingen te slijten aan Russische kran
ten ais Pravda en Izvestia. Zelfs haar eigen krant, de 
Kiev Pravda, weigerde de bevindingen te publiceren. 

Een van de meest dramatische ontdekkingen Is het 
beslult van de mintster van volksgezondheid om op 8 
mei 1986 de toegestane maximum-stralingsnormen 
met een factor 50 te verhogen. Dat betekende dat hon
derdduizenden 'slachtoffers' met éên pennestreek 'ge
zond' werden verklaard (Vertrouwelijk verslag num
mer 9). In een klap hadden de autoriteiten voor zich
zelf een enorm probleem opgelost slechts 166.000 
mensen hoefden te worden geëvacueerd, In plaats van 
2 miljoen. Uit een ander geheim document (Verslag 
nummer 32) blijkt dat 40.000 ton zwaar radioactief 
vlees van geslacht vee over het grondgebled van de ge
hele Sovjet-Unie verspreid moest worden (van de Balti-
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sche republieken tot Kazachstan) om in de vleesindus
trie in de verhouding van één op tien vermengd te 
worden met onbesmet vlees. Er gold een uitzondering: 
vleesfabrieken die voor Moskou werkten, werden na
drukkelijk uitgesloten van deze mengpraktijken! De 
partij-top wilde uiteraard zelf geen besmet vlees gaan 
eten. Ook werd de maximale stralingsdosis voor melk 
verhoogd, zodat ledereen 'schone' melk kon drinken. 
Alla jaroshlnskaja beschouwt haar boek als een aan
klacht tegen 'de criminele opstelling van Het Systeem 
tegen haar eigen bevolking'. 

Het.do:rp SlavutisJ Is in 1987 uit de grond gestampt 
als alternatieve hutsvesting voor de bewoners van Prip
fat, die geëvacueerd werden na de ramp. Deze plek, op 
50 kllometer van de ramp-reactor, werd gekozen van
wege de llgging aan de spoorlijn. Er wonen ruim 5.000 
werknemers van het atoomcomplex en een groot aan
tal onderzoekers die de gevolgen van de ramp bestude
ren. "De wind komt vaak uit de richting van Tsjerno
byl", aldus kinderarts Larissa Beluntna, die al vier leu
kemie-gevallen bif kinderen heeft geconstateerd. De 
geëvacueerde bewoners eten besmette voedingswaren 
bij gebrek aan beter. Naar schatting 18.000 mensen 
zijn weer teruggega~ naar hun vroegere woning bin
nen de 30 kllometer-zone. Van hen verblijven er 1.500 
op mlnder dan 5 kilometer afstand van de centrale. 
Het kan ze niets meer schelen dat bodem en voedsel 
besmet ziJn. 

In Kiev werd onlangs een splinternieuw diagnose
centrum In gebruik genomen waar kinderen met be
hulp van een 'scanner' worden onderzocht op de aan
wezigheid van Cesium-137 in hun lichaam. Helaas is 
het niet mogelijk om de radioactleve stof Strontium-
90 op te sporen; deze stof hoopt zich blijvend op in 
het beendermerg en veroorzaakt botkanker. De ge
zondheidstoestand van kinderen vormt een groot pro
bleem. Uit epidemologische onderzoeken 1n 1988 
bleek dat in de regio van Kiev 20 procent van de on
derzochte kinderen als 'gezond' kon worden be
schouwd. In Januari van dit jaar kon nog maar 10 pro
cent van alle kinderen gezond verklaard worden. 

TURKIJE 
Onder de bevolking a~ de Zwarte Zee in TurkiJe is 

commotie ontstaan over berichten dat artsen een toe
name van leukemie-gevallen en afwijkingen bij pasge
boren baby's hebben vastgesteld. Ook Turkije kreeg In 
1986 de volle laag, maar de bevolking werd onvol
doende geïnformeerd "om panLek te voorkomen". In 
mei 1986 werd een verbod uitgevaardigd om thee en 
hazelnoten te exporteren. Grote hoeveelheden radio
actlef besmette theebladeren we.rden daarop begraven 
in de grond De radioactiviteit is daarna in het grond
en drinkwater terecht gekomen, met alle mogeliJke ge
volgen van dien .. 

De toenmalige minister van handel maakte on
langs bekend dat er in 1986 door Turkije tonnen be
smette hazelnoten zijn verkocht aan de toenmalige 
Sovjet-Unie. "Ik voel me daarover niet schuldig, ze 



hadden immers zelf de ramp veroorzaakt", luidt zijn 
morbide verweer. 

Ofschoon enkele autoriteiten zich binnenkort 
moeten verdedigen tegen de beschuldiging dat zij tij
dens de kernramp onvoldoende maatregelen hebben 
genomen om de bevolking in de meest besmette re
gio's (de Zwarte Zee en Tradë) te beschermen en voor 
te lichten, gaan de geruchten door. Maar de huidige 
autoriteiten houden vol dat er andere oorzaken zijn 
aan te wijzen: de sterke vervuiling van de Zwarte Zee 
via de Donau. Daardoor wordt de vis, het belangrijkste 
voedingsmiddel aan zee, aangetast en zodoende ook 
de mensen. De kwestie heeft er toe geleid dat gedetail
leerde overzichten zijn beloofd over de toestand aan, 
rond en in de Zwarte Zee. 

FRANSE SCHIJNBEWEGING 
Frankrijk hield in de periode april-mei 1986 haar 

grenzen gesloten. Van de radioactieve Tsjernobyl-wolk 
is volgens de officiële mededelingen geen stofje in 
Frankrijk terecht gekomen. Toch klinkt er zeven jaar 
later enige twijfel, die wordt bevestigd door een expe
riment dat in 1994 bij de stad Nantes zal worden uit
gevoerd. Tweehonderd kilo 'perfluorkoolstof' (een on
schadelijke speciaal ontwikkelde stof) wordt in twee 
etappes de atmosfeer ingeslingerd. Vervolgens zullen 
tweehonderd weerstations van Frankrijk tot Bulgarije 
de concentraties meten en doorgeven aan een centraal 
punt. Daar worden de gegevens geanalyseerd en verge
leken met een weermodel. Het hele experiment moet 
lijken op een rampsituatie waarbij gevaarlijke stoffen 
vrijkomen, zoals bij de Tsjernobyl-ramp. De onderzoe
kers hopen de bestaande modellen te verbeteren en 
mogelijk een grote onduidelijkheid rond de Tsjerno
byl-wolk wegnemen. Dan zullen de Fransen eind 1995, 
wanneer alle reken- en correctiewerk gebeurd is, er ein
delijk achter komen dat hun grenzen niet 'waterdicht' 
zijn. 

INFORMATIE EN SPAARLAMPEN 
Milieuorganisaties uit de Oekraïne, Wit-Rusland, 

Georgië, Rusland, Kazachstan, Letland en Estland wer
ken momenteel samen met een aantal Nederlandse 
milieuorganisaties (verenigd in 'Voorkom Tweede 
Tsjernobyl~ aan de produktie van begrijpelijk informa
tie- en achtergrondmateriaal om de bevolking in het 
G.O.S. op grote schaal te gaan voorlichten over de ge
varen van kernenergie. Veel Nederlands materiaal uit 
de jaren '70 en '80 kan met enkele aanpassingen her
gebruikt worden, zoals het boekje "Vijftig vragen en 
antwoorden over kernenergie" en "Kernenergie voor 
beginners". Veel nadruk komt te liggen op de moge
lijkheden van energiebesparing, zoals aangegeven 
staat in de publikatie 'Russisch roulette' van Friends of 
the Earth International. Als de voormalige Sovjet-Unie 
massaal overstapt op spaarlampen, kunnen 40 kern
centrales dicht. Natuurlijk zal de Tsjernobyl-ramp en 
haar gevolgen breed worden uitgemeten. 

* 

Fonds SOS Tsjernobyl werkt 
April1986: De wereld wordt opgeschrikt door de 
ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. Er wordt 
akelig duidelijk wat voor een omvang en gevolgen 
een dergelijke ramp wereldwijd! kan hebben. De 
energiebeweging voelt zich gesterkt om haar strijd 
tegen kernenergie voort te zetten en zich niet af te 
laten schrikken door bijvoorbeeld zogenaamde 
"inherent veilige kerncentrales". 
Vanaf april1990 heeft de Stichting Allicht (de 
uitgever van het gelijknamige blad) een landelijke 
inzamelingscampagne georganiseerd ten behoeve 
van de Tsjernobyl-slachtoffers. Een speciaal 
gironummer is daartoe geopend en daarnaast zijn 
advertenties in dagbladen geplaatst en bij 
verschillende instanties is subsidie aangevraagd. 
Ook is er een actieve voorlichtingscampagne 
richting omroepen en andere media opgezet. Het 
ingezamelde geld is bestemd voor ondersteuning 
van actieve (milieu)groepen in de besmette. Via 
contacten met Stichting MilieuKontakt Oost
Europa zijn sinds 1990 een aantal projecten 
gesubsidieerd. Zo is meebetaald aan het opzetten 
van de niet-commerciële milieu-uitgeverij 
'Unicorn' in Kiev, die nu in staat is in de Oekraïne 
een brochure over energiebesparing en duurzame 

OCOBJJHBA fi0,li.51KA BCIM THM, 3AB,ASIKH KOMY crAJIO 
MO)I(JIHBHM BH,AAHHSI l(IE:Y BPOWYPH: 

~y "STICHTING ALLICHT", cllYHJlllllÜ "MILIEUKONTAKT 
OOST-EUROPA" to6H.ttlli - AMCTeP.IlllM, Hi.llei)JiafWI). 

OCOBHCTA nO,ASIKA BIMy Kepc:TeHy Ta AHH·Mapi reorc:xepiC. 
KopHc:Ty&Moc• Hai'OAOIO TaXOllt, IQ06 noA•KYNTH aciM JVlWHM 

APY:J•M, ~o J\OIIOMOrJIH CTIIOPIITH nepwe HenpH6yTKOIIe eao
JIOri'IHO-npocaiTHH~ae . BH.IlllBHH~TBO B Y~epaiHl "JJHIKOPH": 

alnr.r-....... r.:.a ......... ·n ......... - '2. 

'Speciale dank aan Stichting Allicht en Milieukontakt Oost-Europa die ons 
geholpen hebben deze brochure uitte geven'. 

energiebronnen te verspreiden in een oplage van 
12.000. Ook is geld gegeven aan de organisatie 
'Eco Express' in Minsk (Wit-Rusland), die zich inzet 
voor de verbetering van de gezondheid van 
kinderen, die te lijden hebben onder de 
radioactieve straling na de ramp in Tsjernobyl. De 
vrouwenorganisatie 'Mama 86' (in Kiev) beschikt 
dankzij dit fonds over een computer en kan nu 
uiterst snel gegevens over ziektebeelden bij 
vrouwen en kleine kinderen opslaan en bewerken. 
In totaal werd achtduizend gulden ingezameld, 
waarvan zesduizend is besteed. Alle bestede 
gelden zijn schriftelijk verantwoord door de 
organisaties in Wit-Rusland en de Oekraïne. 

JoostAndrik (penningm. SOS Tsjernobyl) 

Het gironummer staat nog steeds open voor giften: 
Stichting Allicht/SOS Tsjernoby/, Tilburg. 
Postbank 6238845. 
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Dongen dingt naar de zon 
Thijs Belgers 

In alle stilte heeft de Brabantse gemeente 

Dongen een zonne-energieproject 

gerealiseerd. In de nieuwbouwwijk Hoge 

Akker zijn in september vorig jaar negen 

woningen voonien van een zonneboiler en 

vijf andere maken gebruik van passieve 

zonne-energie. En voorlopig is Dongen nog 

niet klaar: bij de tweede fase van Hoge 

Akker wordt aan zonne-energie een nog 

grotere plaats toebedacht. 
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De aandacht van de gemeente Dongen voor zon
ne-energie ls al enige jaren oud. De optie zonne-ener
gle werd opgenomen in de zogeheten Bepaling van 
uitgangspunten, een soort leidraad voor het vaststel
len van bestemmingsplannen. Deze bepaling werd ook 
losgelaten op de plannen voor de nieuwbouwwijk 
Hoge Akker: als het even kan moest er ruimte komen 
voor zonne-energie. 

lANDSCHAPPEWKE WAARDE 
"Een belangrijke hobbel die we moesten nemen, 

was de instandhouding van de landschappelijke waar
de. Het gebled is ingedeeld volgens het slagenpatroon 
en dit bemoeilijkte een optimale noord-zuidoriëntatie 
voor de woningen". Aan het woord is de heer H. van 
der Moolen, medewerker van de gemeentelijke dienst 
Ruimtelijke Ordening. Een slagenpatroon houdt in dat 
het landschap is ingedeeld in lange kavels die parallel 
aan wegen liggen. 

Van der Moolen: "Enerzijds vond de gemeenteraad 
dat er zoveel mogelijk ruimte moest komen voor toe-



passing van zonne-energie. Anderzijds wilde de raad 
vasthouden aan het slagenpatroon. Een noord-zuido
riëntatie van de woningen stond bijna letterlijk haaks 
op dat patroon. De discussie binnen de gemeenteraad 
is uiteindelijk beslecht ten gunste van het slagenpa
troon. Binnen de marges daarvan hebben we gezocht 
naar mogelijkheden voor zonne-energie". 

Zonne-e·nergie in 
een slagenpatroon 

Bij de gronduitgifte liet de gemeente weten dat op 
twee kavels zonne-energie in de woningen diende te 
worden toegepast. Aannemer en tevens projectontwik
kelaar Osdo uit Dongen stuurde voor beide kavels een 
project in: één met passieve zonne-energie (pze) en 
één met zonneboilers. De heer Van Os, directeur van 
Osdo: "Voor meerdere kavels hadden we projecten in
gediend; deze deden we er gewoon bij. We hadden 
niet echt verwacht dat ze werden aangenomen". 

Het PZE-project bestond uit vijf geschakelde wo
ningen volgens het bekende noord-zuidprindpe. Door 
de huiskamer, een serre en grote ramen op het zuiden 
te oriënteren is een optimaal gebruik van de zonne
warmte mogelijk. Omdat aan de noordzijde juist 
warmte kan worden verloren, zijn de ramen er kleiner. 

Bij negen andere woningen zijn standaard-zonne
boilers geplaatst, met een afmeting van bijna drie vier
kante meter. 

NIET DE DOORSLAG 
Hebben de kopers gekozen voor de woningen juist 

vanwege de toepassing van zonne-energie? Van der 
Moolen: "Zelf heb ik niet de indruk dat de boilers of 
de serres de doorslag gaven bij de mensen om een huis 
te kopen. Het was meer iets dat er bij inbegrepen zat, 
geen argument op zich". 

Projectontwikkelaar Van Os is dezelfde mening 
toegedaan: "De mensen hebben de boilers er gewoon 
bijgenomen". Voor hem waren beide projecten de eer
ste ervaring met zonne-energie. Vooraf had hij nogal 
wat scepsis ten aanzien van zonne-energie; na opleve
ring van de huizen blijkt die scepsis niet helemaal ge
weken: "De woningen zijn eerder ondanks dan dankzij 
de zonneboilers verkocht. Zonneboilers zijn duur en 
nieuw. Dat maakt ze niet aantrekkelijk". Van Os 
meent dat de meerprijs (drieduizend gulden) voor een 
zonneboiler een drempel vormt voor kopers. Maar of 
er daadwerkelijk potentiële kopers zijn afgehaakt van
wege de meerpijs, kan Van Os niet zeggen. Overigens 
lag de totaalprijs van de woningen rond de 185.000 
gulden. 

Voor de langere termijn is de projectontwikkelaar 
optimistischer over zonneboilers. "Het gaat nu nog 
langzaam, waardoor de prijs hoog blijft. Wanneer er 

meer van dit soort projecten komen, moet de prijs 
vanzelf gaan dalen". 

Het project Hoge Akker heeft zich in alle stilte vol
trokken. Op de opmerking dat Dongen hiermee de eer
ste Brabantse gemeente is die seriematig zonneboilers 
heeft geplaatst, reageert Van der Moolen laconiek: "0 
ja? Nou, dat zal dan wel. Dat wisten we niet". Hij ver
volgt: "Het was geen bewuste keuze om er zo weinig 
mogelijk tamtam omheen te maken. Als gemeente 
hebben we ruimte gecreëerd voor zonne-energie, door 
bepalingen aan te geven bij gronduitgifte". 

FASE2 
In september 1992 zijn de zonne-energiewoningen 

opgeleverd. Voor de tweede fase van Hoge Akker wor
den al plannen gemaakt. 

Van der M.oolen: "We hebben besloten om daarbij 
zonne-energie nog meer ruimte te geven en minder uit 
te gaan van het slagenpatroon. Naar alle waarschijn
lijkheid komt er een veel groter kavel beschikbaar voor 
huizen waarin zonne-energie wordt toegepast dan bij 
fase 1". 

De projectontwikkelaar wil nog niet veel kwijt over 
zijn deelname aan de tweede fase; daarvoor verkeert 
deze nog in een te vroeg stadium. In hoeverre hij ook 
zonne-energie in de woningen betrekt, laat hij in het 
midden. "Dat hangt gewoon van de opdracht af, en 
van de mogelijkheden die wij dan hebben". 

* 

Zon ne-energie 
in Brabant 
Langzaam maar zeker komen ook in Brabant 
zonneboilerprojecten van de grond. In Dongen zijn 
negen koopwoningen van zonneboilers voorzien. 
De buurgemeente Gilze en Rijen voltooit 
binnenkort een volgend project van vijf 
huurwoningen. Hier zijn de zonneboilers 
eigendom van de plaatselijke woningstichting. De 
gemeente, de initiatiefneemster, heeft de 
zonneboilers gefinancierd uit een fonds voor 
milieuvriendelijke maatregelen. Het project wordt 
uitgevoerd als onderdeel van het gemeentelijke 
Milieu Actie Plan. 
In het kader van het gemeentelijke project 
Duurzaam bouwen worden in Roosendaal in mei 
36 koopwoningen opgeleverd, die een minimaal 
energiegebruik kennen. De bewoners kunnen zelf 
kiezen of ze een zonneboiler willen. Ook hier ligt 
het initiatief bij de gemeente. 
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i antisc e 
plutoniumtransporten 

Peter Bielars 

In november en december berichtten de 
media regelmatig over een omstreden 
transport van zo'n 1700 kilo plutonium vanuit 
de Franse nucleaire opwerkingsfabriek La 
Hague naar Japan. Het schip dat slechts 
door een Japans oorlogsschip werd 
begeleid, kwam na twee maanden aan in 
Japan. De route die het volgde, was strikt 
geheim gehouden. Vrijwel geen enkele 
regering wilde het schip in haar territoriale 
wateren toelaten. De meest rechtstreekse 
route via het Panama-kanaal.was daarom 
niet te gebruiken. Ook Argentinië, Chili, 
Zuid-Afrika, Indonesië en Maleisië verboden 
de doorvaart. Het schip moest helemaal om 
Zuid-Amerika heenvaren. Het was het eerste 
transport van in totaal ongeveer 30. De 
regering van Japan wil namelijk 45.000 kilo 
plutonium. 

I a pan schuift 
risico's door 
naar Europa 

Plutonium ontstaat bij het 'opkweken' van afval 
uit kerncentrales. Japan levert twee Europese opwer
kingsfabrieken kernafval: La Hague in Frankrijk en Sel
lafield in Groot-Brittannië. De behandeling van kern
afval tot plutonium is alleen in die twee fabrieken mo
gelijk. Het zeer radio-actieve plutonium wordt in Ja
pan in een experimentele kweekreactor gebruikt. Ja
pan is zo ongeveer nog het enige land dat gelooft 'in 
de kweekreactor. In Europa leden de meeste experi
menten schipbreuk, soms al voordat de fabriek in wer-
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king trad. De veiligheid van de reactoren wordt sterk 
in twijfel getrokken. De kweekreactor in het Duitse 
Kalkar zal nooit gaan werken. De autoriteiten hebben 
de vergunningen geweigerd. De kosten van de fabriek 
zijn alle betrokkenen boven het hoofd gestegen. 
Frankrijk heeft besloten haar snelle kweekreactor Su
perphenix te sluiten. De Schotse kweekreactor bij 
Dounreay gaat volgend jaar dicht. De regering van Ja
pan houdt eChter vast aan de ingebruikname van een 
kweekreactor aan het einde van dit jaar. Ze hoopt op 
deze wijze voor haar energievoorziening minder af
hankelijk te worden van olie uit het Midden-Oosten 
en van uranium als brandstof voor de kerncentrales. 
Evenals andere landen vindt Japan de uraniumvoorra
den in de wereld te klein en te duur. Plutonium is een 
goede vervanger van uranium. Het opnieuw 'opwek
ken' van kernafval in Europa bevrijdt Japan bovendien 
van het probleem van opslag. Alle afval verscheept Ja
pan naar Frankrijk en Groot-Brittannië. 

Plutonium is zoals gezegd één van de meest radio
actieve stoffen ter wereld. Het wordt in de vorm van 
plutonium-oxide vervoerd, een verbinding met zuur
stof. Dat is des te gevaarlijker, omdat het gemakkelijk 
ingeademd kan worden en ,zich sneller in een voedsel
keten kan vastzetten. Plutonium blijft sowieso tiendui
zenden jaren radio-actief. Het inademen van een mi
crogram plutonium is al dodelijk. 

Het plutonium dat van Frankrijk naar Japan ver
voerd wordt, zit verpakt in containers. Volgens de Ja
panse autoriteiten is dat veilig. De containers zijn be
stand tegen 90 minuten brand en een temperatuur tot 
1000 graden Celsius en een waterdruk op 30 kilometer 
diepte. 

Vanuit Frankrijk is al eerder plutonium naar Japan 
verscheept. Dat was in 1984. Toen ging het om 250 
kilo. De veiligheidsmaatregelen waren toen veel stren
ger. Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten 
en Japan zorgden voor begeleiding met marinesche
pen en vliegtuigen, terwijl het schip ook continue 
door een satelliet in de gaten werd gehouden. Die 
maatregelen kostten toen ettelijke miljoenen guldens. 
Daarop kwam met name in de Verenigde Staten kri
tiek. De VS hebben zelf geen snelle kweek-reactoren, 
omdat ze die te gevaarlijk vinden. 

Plutonium kan behalve als brandstof voor allerlei 
soorten kernreactoren ook gebruikt worden voor het 



maken van nudealre wapens. Daarom bestaat de vrees 
dat de scheepstramporten doelwit worden van terro· 
rlstische acties. Voor het maken van een atoombom Is 
plutonium onmisbaar. De atoombom op (het Japanse!) 
Nagasaki in 1945 bevatte ruim 6 kilo plutonium. Met 
de huidige technische mogeliJkheden kan al een 
atoombom gemaakt worden met 'slechts' 4 kilo pluto
nium. De regering van Japan heeft bliJkbaar niet veel 
geleerd van de dramatische gebeurtenissen in Nagasaki 
en Hlroshlma. 

Nederland speelt ook een rol in deze plutonium· 
handel. Want 1n Sellafield en La Hague wordt ook plu· 
toniurn vrijgemaakt uit afval van de Nederlandse kern· 
centrales. in Borssele en Dodewaard. De fabriek in La 
Hague verwerkt materiaal uit Borssele en de fabriek in 
Sellafteld gaat binnenkort het materiaal uit Dodewaard 
verwerken. Dat ligt vast in contracten waar Nederland 
niet meer onderuit kan. Het enige alternatlef was trou· 
wens opslag van de gebruikte brandstofelementen in 
eigen land, bijvoorbeeld in de fabriek van COVRA, de 
Centrale Organisatie Voor Radioactief Mval (COVRA) 
op het industrieterrein van Vlissingen, waar eigenlijk 
alleen het kernsplijtingsafval, dat ook vrijkomt bij het 
opkweken van de brandstofstaven, opgeslagen zou 
worden. De bouw van die bunker begint volgend jaar 
en moet in 1998 gereed zijn, omdat een Jaar later het 
eerste afval uit Frankrijk terugkomt 

Wie het plutonium wil hebben dat bij het opkwe
ken van het Nederlandse kernafval vrijkomt, is nog 

onduidelijk. Misschien Japan? Het lijkt nog de enige 
serieuze klant ln de kerncentrales van Borssele en Do
dewaard bestaat geen interesse voor het plutonium. 

Japan lijkt niet onder de indruk van de protesten 
tegen wat gerust het meest omvangriJke plutonium· 
transport in de geschiedenis genoemd mag worden. 
Over de gevolgen van een ongeluk met het schip op 
de 70 dagen durende reis van Frankrijk naar Japan 
wordt niet gerept Maar ongelukken met schepen vin· 

den regelmatig plaats, steeds vaker zelfs 
omdat eenvoudigweg het aantal trans· 
porten over zee toeneemt. Zo veronge
lukte in 1989 een Russische kemonder· 
zeeër in het zeegebled tussen Spitsbergen 
en Noorwegen. Van de 69 opvarenden 
kwamen er 42 om. Maar sinds een Jaar 
begint de onderzeeër gevaarlijk veel op 
een tikkende tijdbom te lijken. Het vaar· 
tuig lekt namelijk cesium. Aan boord be
vinden zich twee kernreactoren en twee 
kernraketten, waarin plutonium ver· 
werkt zit. Het Rotterdamse bergingsbe· 
drijf Smit-Tak is benaderd voor de bet· 
ging van het vaartuig. Vanuit de Neder· 
landse regering is de hoogleraar reactor· 
fysica H. van Dam als regertngsadvlsem 
voor het bergingskaiwel aangewezen. 
Hij gaat er vanuit dat het zeewater zeker 
een jaar of zes nodtg heeft om in het 
hart van de twee kernreactoren en de 
kernkoppen van de twee raketten bin· 
nen te dringen. 

Of Smit·Tak de onderzeëer daadwer· 
kelijk gaat bergen, is nog lang niet dul· 
delijk. De Russische regering vindt de 
berging te duur. Bovendien hield Smlt
Tak ln haar begroting rekening met een 
'schone' berging. Als het vaartuig cesium 
of plutonium blijft lekken, zal de ber· 

ging gevaarlijker, ingewikkelder en duurder worden, 
aldus woordvoerder I<aakebeen van Smit·Tak. 

Het World lnformatlon Service on Energy and En· 
vironment (WlSE) en Greenpeace vinden dat de ber
ging van de Russische atoomonderzeëer noott mag 
vastlopen op de kosten. Als Rusland de berging niet 
.kan betalen, moeten andere landen bijspringen, vin· 
den zij. Radio-actieve besmetting met cesium en in 
een later stadium mogelijk ook met plutonium zorgt 
voor een milleuramp die niet alleen Noorwegen zal 
treffen, vrezen zij. 

De radio-activiteit van cesium halveert na een jaar 
of zeven, maar de halfwaardetijd van plutonium be· 
draagt ongeveer 24.000 jaar. Greenpeace is vastbeslo
ten elk nieuw plutoniumtransport tussen Frankrijk en 
Japan nauwlettend te volgen. 

* 
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De Total Energy Box 
Dr. Ir. J.H. Galjaard 

Het ziet er naar uit dat onze woningen tot in 
lengte van jaren verwarmd zullen worden 
door middel van aardgas. Oe omzetting van 
brandstof-energie in warmte gebeurt daarbij 
in de woning (veelal in een cv-ketel), onder 
beheer van de bewoners. In dit artikel wordt 
aan dit proces iets toegevoegd en wordt de 
cv-ketel (annex geiser) vervangen door een 
klein warmte/kracht-systeem, dat met een 
hoog rendement zowel warmte als 
elektriciteit produceert. Deze uitbreiding is 
in beginsel in elke woning toepasbaar en 
heeft grote voordelen voor het milieu. Het 
idee, zorgvuldig uitgewerkt, wordt de 
milieubeweging aangeboden als een 
nieuwe en (gegeven de algemene 
toepasbaarheid) belangrijke mogelijkheid in 
de strijd tegen milieubederf. 

Elektriciteit? 
Daar zorgen 
we zelf voor! 

ZELFSTANDIG ENERGIEBEHEER 
Huishoudelijke elektridteit komt 'van buiten'; iets 

anders kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Zelfs bij 
het overwegen van alternatieven voor grote centrale 
systemen, wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat 
elektriciteit buiten de woning wordt opgewekt en dat 
de woningen aan een gemeenschappelijk 'net' worden 
gekoppeld. 

Toch vindt niet iedereen het een vreemd idee om 
de elektridteitsvoorziening zèlf te verzorgen. Voor af
gelegen woningen is het soms de enige oplossing. Er 
zijn mooie voorbeelden van huizen met een eigen 
wind- of waterkrachtinstallatie. Een bijzonder voor
beeld van een huishoudelijk energiesysteem is te vin
den in de gemeente Castricum. Het Provindaal Ener
giebedrijf Noord-Holland (PE!'i} heeft daar als proef-
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project een rijtjeshuis voorzien van 23 m2 zonnecellen 
en een accubatterij. Wat de stroomvoorziening betreft, 
is dit huis zelfstandig. Een gasmotor met dynamo 
moet de zonloze dagen overbruggen, waarbij het koel
water mede als warmtebron dient. Voorlopig is deze 
oplossing in verband met de hoge prijs van zonnecel
len nog veel te duur en veroorzaakt de gasmotor bij in
schakeling lawaai en vervuiling. Bovendien is het 
slechts een deel-oplossing: er zijn toch nog gevelka
chels nodig voor ruimteverwarming en een geiser voor 
warm water. Er is dus veel apparatuur nodig, waarmee 
de voordelen van een gecombineerd energiesysteem 
worden gemist. 

HET BINNENVAARTSCHIP ALS VOORBEELD 
Wat op het land uitzondering is, mag op het water 

regel worden genoe11;1d. Aan boord van binnenschepen 
is men sedert jaar en dag gewend aan een zelfstandig 
energiebeheer. Door enkele accu's met behulp van een 
hulpmotor op spanning te houden, wordt de behoefte 
aan elektridteit gedekt, terwijl het koelwater warmte 
kan leveren. Het binnenvaartschip is dan ook een uit
stekend voorbeeld voor de toepassing van het hier be
schreven systeem. 

Wie mocht menen dat gelijkstroom, in combinatie 
met accu's, bezwaren oplevert, zou een bezoek kunnen 
brengen aan de showroom van een bedrijf dat voor de 
binnenvaart ontwikkelde huishoudelijke apparaten op 
de markt brengt. Vrijwel alles is verkrijgbaar, zij het 
dat in verband met het lage voltage (24 Volt) de ver
mogens beperkt zijn tot 400 Watt. Als gevolg daarvan 
ontbreekt een moderne wasautomaat. Weliswaar zijn 
goede gelijkstroom-wasmachines van verschillende 
merken in de handel, maar deze zijn van het type ja
ren '60 en voldoen thans niet meer aan de eisen die 
doorgaans in huishoudens worden gesteld. Toch zou 
met enige aanpassing van het wasproces wel degelijk 
een goede wasautomaat voor 24 Volt en 400 Watt ge
produceerd kunnen worden. 

EEN VERGETEN KRACHTBRON 
Gecombineerde produktie van elektriciteit en 

warmte gebeurt volgens het bekende 'warmte/kracht
principe' dat hier en daar reeds toepassing heeft gekre
gen, bijvoorbeeld in de glastuinbouw. Daarbij is een 
motor nodig die een dynamo aandrijft waarmee 
stroom wordt opgewekt Door de motor met water te 
koelen, wordt tevens warmte geproduceerd. Een pro
bleem daarbij is dat de motor (op aardgas, benzine of 
diesel} lawaaiig en vervuilend is. 

Hier wordt een andere krachtbron voorgesteld, na
melijk de "stirlingmotor". Dankzij uitwendige ver
branding werkt deze motor geruisarm en kan een 'vol
ledige verbranding' worden bereikt. Voor grotere ver-



mogens is de stirlingmotor tot zover weinig succesvol 
gebleken, maar Juist voor kleine vermogens is ze in het 
verleden veel gebruikt, met name voor functies in en 
om de woning. Na de komst van elektromotoren is de 
kleine stirlingmotor in het vergeetboek geraakt. Ge
bruik makend van nieuwe matertalen en technische 
mogelijkheden zou ze voor 'huishou-
delijke warmte/kracht-koppeling' op
nieuw tot een betrouwbare energie
bron ontwikkeld kunnen worden, met 
voordelen die uitgaan boven de voor
delen van 'centrale warmte/kracht
koppeling'. 

DE STIRLIIIGMOTOR 
Het zou te ver voeren om uitvoe

rig op het stirling-prtndpe in te gaan. 
Volstaan wordt met een korte uitleg 
met behulp van een figuur die de zo. 
genaamde tweecylinder-toepassing af. 
beeldt en daarmee de motor in zijn 
eenvoudigste gedaante laat zien. Aan 
deze toepassing, geschikt voor kleine 
vermogens, is bij de verdere uitwer
king van het systeem vastgehouden. 

Een reservoir wordt aan de onder
kant verhit (elk soort brandstof is in 
beginsel bruikbaar) en aan de boven
zijde door stromend water gekoeld. 
Met een verdringer "V", die geacht 
wordt geen warmte over te brengen, wordt de in het 
reservoir aanwezige lucht beurtelings in het bovenste 
en in het onderste gedeelte gestuwd, door de verdrin
ger respectievelijk in het onderste of het bovenste ge
deelte te plaatsen. Beweegt de verdringer omhoog, dan 
zal de lucht die in het onderste deel van het reservoir 
komt, verwarmd worden, uitzetten en de zuiger "Z" 
omhoog duwen. Gaat de verdringer naar beneden, dan 
koelt de lucht en wordt de zuiger teruggezogen. Door 
nu de verdringer en de zuiger aan dezelfde. vliegwiel-as 
tè koppelen (bijvoorbeeld door middel van in een be
paalde stand geplaatste krukken) en zo op de juiste 
momenten te laten verplaatsen, kan deze beweging 
zichzelf In stand houden en een deel van de toege
voerde warmte omzetten in nuttige energie. 

DE TOT AL ENERGY BOX 
Het eenvoudige tweecylinder-principe biedt veel 

vrijheid bij de keuze van de onderlinge plaatsing van 
zuiger en verdringer, alsmede ·van de wijze waarop 
hun beweging gekoppeld wordt Hiervan is gebmik ge
maakt bij het ontwerpen van het huishoudelijke 
warmte/kracht-systeem, waaraan de naam 'total ener
gy box' is gegeven. Daarbij is uitgegaan van minimale 
slijtage, weinig onderhoud en elektronische regeling. 

De Total Energy Box (TEB) waarvan een uitvoerige 
beschrijving hier achterwege blijft, is een huishoude
lijk apparaat en heeft de grootte van bijvoorbeeld een 
koelkast of wasmachine. Het apparaat is onderverdeeld 

in drie compartimenten: in het bovenste deel bevindt 
zich het 'bewegingsWerk' en de motorkoeling; in het 
midden zijn de verhitter en de warmtewisselaar onder
gebracht, en in de onderste ruimte staan de accu's. 

Het ontwerp is gebaseerd op een bewuste omgang 
met ons leefmilieu en een daaraan verbonden beschei-

den toeêigening van een aandeel in de beschikbare 
energie. Anderzijds is niet uitgegaan van een 'armoe
de-concept', maar van een modem en comfortabel be
staan. Wat het elektriciteitsverbruik betreft is gerekend 
op een gemiddelde afname van 4 kiloWattuur per dag 
per huishouden bij een bedrijfstijd van het systeem 
van 10 uur per etmaal. De rekbare bedrijfstijd schept 
daarbij ruime individuele verbruiksmarges. De bere
kende warmtecapaciteit is ruim voldoende voor ver
warming van een ge'isoleerde woning en voor de pro
duktie van warm water. 

WERKING VAN HET SYSTEEM 
Het systeem werkt als volgt (zie schema). De TEB 

en de radiatoren beschikken elk over een eigen circula
tiepomp. Indien geen ruimteverwarming wordt ge
vraagd, staat de radiatorenpomp stil 

Aannemende dat de TEB in bedrijf is, neemt de 
temperatuur In de doorstroomboiler toe tot gemiddeld 
maximaal 70• Celdus. Zou op dat moment nóch ruim· 
teverwarming, nóch warm water nodig zijn, dan stopt 
de motor. Eventueel gevraagde elektriciteit dient dan 
door de accu's te worden geleverd. Zodra ruimtever
warming wordt gevraagd, slaat de radiatorpomp aan 
en daalt de temperatuur in de doorstroomboller. Dit 
gebeurt ook bij het aftappen van warm water. Nu start 
de motor weer. 

Indien méér warmte wordt gevraagd dan de mótor 
als rest-warmte kan leveren, wordt een 'suppletiebran-
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der' in werking gesteld. De suppletiebrander slaat af 
zodra de temperatuur in de boller maximaal 70° Celsi
us heeft bereikt, en zodra de radiatorenpomp afslaat. 
Uitvoerige berekeningen laten zien dat bij een goede 
regeling en een goed beheer zowel 's-zomers als 's-win
ters noch een tekort aan warmte, noch een tekort aan 
elektriciteit optreedt. 

leidingwater 

cv-pomp 

boiler 

bruik verder wordt verlaagd. Bovendien wordt het 
aardgas in de stirlingmotor vollediger verbrand dan in 
centrales haalbaar is. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de uitstoot 
van schadelijke stoffen tot meer dan de helft wordt ge
reduceerd. De mogelijkheid om - zoals bij auto's - de 
TEB van een katalysator te voorzien, kan dit voordeel 

nog aanmerkelijk doen toenemen en het 
brandstofrendement nog verder verbete
ren. 

PRIJSKAART JES 
Ook bij een kostenvergelijking moet 

worden uitgegaan van het veronderstel
de lage stroomverbruik van circa 1.500 
kWh per jaar. Bij een brandstofrende
ment van 80% vraagt de produktie van 

radiatoren 
1.560 kWh ongeveer 225 m3 aardgas, 
waarvoor ongeveer fl. 125,- betaald moet 
worden. Omdat geen elektridteit meer 
afgerekend hoeft te worden - de woning 
is immers niet aangesloten op het open
bare net - wordt per jaar ongeveer 
fl. 400,- bespaard. Om quitte te spelen 
mag jaarlijks fl. 275,- worden gerekend 
voor rente en afschrijving van de TEB. 
Worden rente en afschrijving samen ge
steld op gemiddeld 10% per jaar, dan is 
bij gelijk blijvende kosten voor de TEB 
een bedrag van 2.750 gulden méér be
schikbaar dan voor de thans gebruikelij
ke apparatuur als cv-ketel en geiser. 

warm tapwater 

vereenvoudigd schema van 
het verwarmingssysteem 

MILIEUVOORDELEN 
Ook zonder toepassing van de TEB kunnen huis

houdens hun elektriciteitsverbruik terugbrengen tot 
het hier veronderstelde niveau van gemiddeld 4 kilo
Wattuur per dag, ongeveer 1.500 kWh per jaar. Anders 
gezegd: ook zonder TEB kunnen door eenvoudige be
sparingen op het verbruik grote voordelen voor het 
milieu worden behaald. Hier gaat het derhalve uitslui
tend om de vraag welke extra-besparing met de TEB 
kan worden bereikt. 

Uit berekeningen volgt dat de TEB kan functione
ren met een brandstofrendement van 80%. Vergeleken 
met wat bij normale elektriciteitscentrales haalbaar 
lijkt, bedraagt het verschil dus minstens 40%. Anders 
gesteld: voor zover het gaat om de opwekking van 
elektriciteit wordt het verbruik van aardgas tot de helft 
teruggebracht. Als extra voordeel ten opzichte van 
centrale systemen geldt daarbij dat transportverliezen 
worden geminimaliseerd, waarmee het brandstofver-
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Wordt de aanschafprijs van deze apparatuur aangeno
men op fl. 2.500,-, dan is voor de TEB bij gelijk blij
vende kosten een bedrag van ruim 5000 gulden be
schikbaar. 

Het ziet er naar uit dat dit bedrag bij serie-fabricage 
voldoende is, en dat zelfs nóg een kostenvoordeel be
reikt zou kunnen worden indien de elektriciteitsprijs 
stijgt. 

In het voorgaande is volstaan met een korte be
schrijving van een huishoudelijk warmte/kracht-sys
teem. Het gaat hierbij om een doelmatiger gebruik van 
beschikbare energiebronnen teneinde het milieu te 
sparen; het gaat- naast energie uit zon, wind en water 
- om een bruikbaar alternatief voor een keuze uit twee 
kwaden: kernenergie of kolen. 

Het ligt op de weg van de milieubeweging om het 
hierboven ontwikkelde denkbeeld op bruikbaarheid te 
toetsen en er zich over uit te spreken. 

* 



Yups en Dinkies vreten energie 
Harry Walburg 

Oe nieuwste trend is eten uit de magnetron. 
GBBn wonder, want mensen hebben minder 
tijd. Hoewel trends niet zomaar uit de lucht 
komen vallen, zijn ze moeilijk te voorspellen. 
Laten we hopen dat de huidige generatie 
jongeren later trendy energiuparend samen 
in bad gaat Dat spaart tijd en is efficilnt 

Brood o.ntdooien 
in de magnetron 

Er komen steeds mlnder traditionele gezinnen, dat 
wil zeggen steeds minder kostwinnende mannen met 
full-time hulsvrouwen en kinderen. Andere leefvor
men zijn In opkomst, zoals alleenwonenden, ldnderlo
ze paren, eenoudergezinnen en tweeverdieners. Dit 
constateert drs. }. Vijgen, onderzoeker van het insti
tuut voor sociale geografie van de Universiteit van 
Amsterdam. Door de toename van niet-traditionele sa
menleVingsvormen, zegt hij, zal het energievert>rutl< 
van huishoudens In Nederland stijgen. Waarom is dit 
zo? 'TiJd' blijkt het sleutelwoord. 

GEEN TIJD, GEEN TIJD 
In deze jachtige twintigste eeuw hebben drukbezet

te tweeverdieners weinig tijd voor het huishouden. 
Hetzelfde geldt voor de kostwinnèrs van éênpersoons
huishoudens en éénoudergezJnnen. Daarom wordt 
veel gewerkt met tijdbesparende apparaten, die energie 
kosten. Neem bijvoorbeeld de afwasmacblne, de diep
vriezer en de magnetron. Ook heeft men tegenwoordig 
de tijd niet om rustig naar huis te reizen of op zijn ge
mak de boodschappen te doen. Het autoverbruik is 
daarom groot. Een gevolg Is dat een éénpersoonshuis
houden 2,5 keer zo veel energie verbruikt dan een 'ge
woon' huishouden. En er is weinig kans dat deze mo
derne energievretende leefstijlen op den duur zullen 
verdwijnen. Want de overheid stimuleert ze door bij
voorbeeld steeds meer vrouwen aan te zetten om te 
gaan werken. Volgens Vijgen hoeft het echter niet zo 
te zijn dat tijdsbesparing duurzaam energie kost. Mis
schien gaat men zich efficiënter gedragen. Ook dat be
spaart tijd. 

De vraag die sodologen zich vervolgens stellen is: 
Hoe kunnen zulke trendy leefstijlen beïnvloed wor
den? Kan de dominerende mllieu-schadellfke levens-

stijl omgezet worden In mllleu-sparende gedragingen? 
Prof. dr]. Goudsblom en drs. W. Aarts, belden van 

de Universiteit van Amsterdam, stellen ongeveer het
zelfde vast Trends en tegentrends beginnen vaak in de 
bovenlaag van de samenleving, bij de hogere en rijkere 
statusgroepen. Daarna dringen ze pas door in de bre
dere lagen van de bevolking. 

DIUI. DIUK. DRUI 
Echter duurt het wel dertig jaar tot nieuwe trends 

helemaal ingeburgerd zijn, zoals stoppen met roken en 
minder eten. Roken begint nu pas 'not done' te wor
den. 

Volgens drs. W. Kleijoe van het onderzoeksbureau 
SARV ligt het wat anders. Trends ontstaan spontaan en 
ongemerkt. Het Is moellijk om ze te voorspellen of te 
sturen. Zo Is de hoofdtrend van jongeren momenteel 
om te denken over 'mijn wexetd' en niet over 'de we
reld'. Dit is geéD individualisme, omdat ook anderen 
een deel zijn van 'mijn wereld'. Anderen bevorderen 
de kwallteit van 'mijn wereld'. Een beter milieu is 
daarom belangrijk, niet voor mijzelf, maar voor 'mil 
en jou'. Voor algemene onheilsboodschappen zijn de 
huidige jongeren niet zo gevoelig, omdat die nlet in 
lk-jlj termen vertaald kunnen worden. 

De mllieubewegJng heeft In de afgelopen jaren wel 
met algemene onheilsboodschappen gewerkt. ZIJ zal 
de jongeren meer direct aan moeten spreken. Dan 
houdt ze rekenlog met de Ik-Jij hoofdtrend, waarbin
nen de deeltrends zich ontwikkelen. Elgenllfk moet zij 
zorgen dat milieu- en energiesparend gedrag de nieuw
ste deeltrend wordt binnen het Ik-JIJ gebeuren. En dan 
maar hopen dat de jongeren In hUil wereld niet te 
druk be1Jg zijn met andere trends, zoals kleding, com
puterspellen, televisie .en lk-jlj relaties. 

* 
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Plutoniumland België 
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Wim Kersten 

De Belgische stroomvooniening draait met 
zeven kerncentrales voor tweederde op 
kemenergie. De nadrukkelijke keuze voor 
kemenergie in het verleden komt vooral tot 
uiting in de veelheid aan nucleaire 
instellingen. Vooral de regio Mol, 40 
kilometer ten zuiden van Eindhoven, is 
bezaaid met diverse ondernemingen die 
deel uitmaken van een gigantisch nucleair 
netwerk. Verontruste particulieren en 
milieuorganisaties hebben zich verenigd in 
KEMPISCH FORUM VOOR ATOOMSTOP. 
Men krijgt genoeg van alle plutonium. 
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allicht93 I I~ ..J -
Inwoners atoomdorpen 
komen in verzet 

Inwoners van de atoomgemeenten Mol, Geel en 
Dessel worden sinds kort ondersteund door Green
peace Belgit!, Milieu Overleg Kempen (Turnhout) en de 
Brabantse Milieufederatie uit Nederland. In de drie
hoek Mol, Geel, Dessel floreert de Belgische atoomin
dustrie met kernreactoren, splijtstofstavenfabrieken, 
plutonium-laboratoria van Euratom, onderzoekslabo
ratoria, enorme hoeveelheden radioactieve afvalstof
fen, een stilgelegde opwerkingsfabriek en concrete 
plannen voor de definitieve ondergrondse opslag van 
middel- en hoogradioactief kernafval in kleilagen op 
220 meter diepte. 
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De bezorgdheid ten aanzien van de atoomindustrie 
is groeiende. Deze zorg wordt gevoed door geruchtma
kende incidenten bij de nucleaire instellingen in de 
streek. Voorlopig 'hoogtepunt' vormde de breuk van 
een splijtstofstaaf (november 1992) in de fabriek van 
FBFC (Franco Beige Fabrication des Combustibles, 
frans-belgische splijtstofstaven fabriek) te Dessel. Een 
robot brak per ongeluk een splijtstofstaaf, bestaande 
uit MOX-brandstof: "Mixed OXide", de populaire be
naming voor een mengsel van uranium-oxide en plu
tonium. Bij dit ongeluk werden acht personeelsleden 
besmet met radio.actief plutonium, de meest giftige 
stof op aarde. Zeven mensen liepen een uitwendige be
smetting op die kort worden schoongepoetst. Een per
soneelslid raakte inwendig besmet met plutonium. 
Voor zijn leven wordt gevreesd. 

Gealarmeerde omwonenden kregen geen antwoord 
op de vraag of er ook plutonium in de atmosfeer was 
terecht gekomen. De Belgische atoomindustrie heeft 
blijkbaar nog steeds grote moeite om eerlijk te com
municeren met het publiek. Ook de autoriteiten moes
ten het antwoord schuldig blijven. De vakbonden re-

. ageerden verdeeld: volgens de ene bond was er niets 
ernstigs gebeurd, terwijl de andere bond beweert dat er 
voortdurend gerommeld wordt met de voorschriften. 

De houding van de bevolking wordt mede bepaald 
door de gegroeide verwevenheid met "d'n Atoom". In 
een open brief in een huis-aan-huis blad schrijft de di
rectie van het Studie Centrum voor Kernenergie (SCK): 
"Door de jarenlange ervaring en met de hulp van ons 
technisch personeel, zijn onze instellingen uitgegroeid 
tot een instrument waar dit gewest terecht fier op mag 
zijn. Wij zullen ook in de toekomst verder onze bijdra
ge leveren aan de energievoorziening van het land. En 
wat de arbeidsvoorwaarden betreft in onze nucleaire 
bedrijven, vraag dat maar eens aan familieleden, vrien
den, bur.en of kennissen die er tewerkgesteld zijn." De 
atoomindustrie is de grootste directe werkgever in de 
regio. Daarnaast bestaan er talloze bedrijven die indi
rect afhankelijk zijn van de kernindustrie. Mol en om
liggende regio is 'groot' geworden dankzij de atoomin
dustrie. 

BERGEN PLUTONIUM 
De firma FBFC kreeg in 1969 voor de eerste maal 

vergunning om maximaal 20 kilo plutonium in huis te 
hebben; in 1979 werd de maximale hoeveelheid ver
hoogd tot 200 kilo, en in 1987 kreeg de onderneming 
vergunning OII!, maximaal 2.400 kilo in huis te heb
ben. FBFC voert opdrachten uit van een naburige on
derneming, Belgonucléaire. Er worden splijtstofele
menten gefabriceerd die bestaan uit normale uranium
oxide-staven en uit de mengvorm met plutoniumoxi
de. Belgonucléaire blijkt intussen vergunning te heb-



ben aangevraagd om een tweede fabriek voor MOX
brandstofstaven te mogen bouwen. Greenpeace België, 
een aantal prominenten (burgemeesters en kamerle
den uit de regio) en particulieren vechten deze vergun
ning aan bij de Raad van State in Brussel. Het wordt 
een langdurig gevecht 

Inmiddels blijkt Belgonucléalre nóg een aanvraag 
te hebben .Ingediend voor een bijkomende exploitatie
vergunn.lng. Belgonucléaire heeft in de jaren tachtig 
de plutonium-splijtstofelementen vervaardigd die voor 
de Snelle Kweekreactor te Kalkar bestemd waren. Zoals 
bekend, zijn die niet meer nodig in Kalkar en inmid
dels (voor een prikje) doorverkocht en overgevlogen 
naar de Britse kweekreactor te Dounreay. 

Zeer .ironisch is het feit dat er in het Belgische par
lement nog een debat over MOX-brandstoffen en op
werking moet plaats vinden in dit voorjaar. Dit debat 
zal gaan over de aanvrage van Electrabel, de Belgische 
stroomproducent, om vanaf april 1994 MOX-brand
stof in te zetten in de (Belgische) kerncentrales Doel 3 
en Tihange 2. En intussen produceert de nucleaire in
dustrie in Mol en Dessel dergelijke brandstofelemen
ten voor buitenlandse opdrachtgeve.rs. Maar deze situ
atie is niet typisch Belgisch. 

PERMANENTE LOZINGEN 
Afgezien van de aanwezigheld van plutonium in 

de nabijheid is KEMPISCH FORUM VOOR ATOOM
STOP vooral bezorgd over de aanwezigheid van radio
actieve stoffen in het riviertje de Molse Nete. De afval
afdeling van het Studie Centrum voor Kernenergie 
loost al jarenlang permanent afvalwater. Met vergun
ning wordt vloeibaar radioactief afval via een pijplei-

ding over een afstand van acht kilometer in de Nete 
geloosd. Een doorgeroeste pijp verspreidt het afvalwa
ter zodat het wordt verdund over het riviertje en de 
concentraties binnen de normen zouden blijven. Het 

Euratom 
Geel. 

Dessel • 

Schematische situatietekening van de nucleaire instellingen in de driehoek 
AfoJ-L7esse~eel 

water bevat plutoniumelementen en andere radioac
tieve stoffen als strontium, cesium en americium. Aan 
de hand van metingen naar alfastralers (door het SCK 
zelf uitgevoerd) is publiekelijk vastgesteld dat op één 
plek op de oever van de Nethe een waar.cte van 6.250 
Becquerel per kilo droge stof is gemeten. Volgens de 
Europese normen mogen levensmiddelen maximaal 
80 Becquerel per kilo bevatten. Er bestaat een over
zicht van een aantal waa.rnemingen met gemeten 
waarden die de bevolking nog ongeruster maken. 
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Omdat het SCK, ondanks langdurig aandringen, 
geen aanstalten maakt om tegen deze situatie te waar
schuwen, hebben verontruste groepen onlangs duide
lijke waarschuwingsborden geplaatst langs de oevers 
van de Molse Nete: GEVAAR VOOR RADIOACTIEVE 
BESMETflNG. 

Oe atoominstellingen worden goed bewaakt 

Vissers, zwemmen en wormenvangers kregen van 
de overheid de wijze raad om niet in de Nete te wroe
ten. Toch halen boeren slib uit de rivier om te gebrui
ken als vruchtbare compost. Dit laatste schijnt nu 
minder voor te komen sinds verontruste Mollenaars 
aan de alarmbel hebben getrokken. 

Op het terrein van het SCK wordt de BR3 (België 
Reactor nummer 3) momenteel ontmanteld. De laatste 
lading van deze reactor bestond overigens voor een 
kwart uit MOX-brandstofstaven. Er vinden nu ont
smettingsactivitelten plaats en daarna volgt een afkoe
lingsperiode voordat de reactor definitief ontmanteld 
kan worden. De oudste reactor (BRl) Is enkele jaren 
geleden al ontmanteld. Het SCK heeft nog maar twee 
reactoren operationeel: de BR2 en de Venus-reactor. 

PLUTONIUM VAN HOT NAAR HER 
Belgonudéaire verwerkt ruim 2000 kilo Plutomum 

per jaar. Dat betekent dat er constant transporten 
plaatsvinden om het plutomum (per transport enkele 
kilogrammen) aan en af te voeren uit en naar Zwitser· 
land, Frankrijk en Duitsland. 

De gevolgen van een ongeluk met zo'n transport 
kunnen emstig zijn: een miljoenste gram plutonium Is 
voldoende om bij de mens longkanker te veroorzaken. 

In 1994 wordt het eerste transport van hoogradio· 
actief kemsplijtlngsafval (KSA) uit het Franse Cap La 
Hague naar Desset verwacht. Het aantal transportbe· 
wegingen zal In de toekomst alleen maar toenemen. 
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Tegenwoordig voert de belgische firma TRANSNUBEL 
s.a. de transporten Ult. 

De plaats Dessel wordt door het duitse weekblad 
Der Spiegel "das Nuklear-Dorf De.ssel'' genoemd, be
rucht vanwege het omkoopschandaal (in 1987) door 
de Duitse transportonderneming Transnuklear en 

werknemers van de afvalafdeling ('de 
Waste') van het SCK in Mol. Als ge
volg van dit smeergeldschandaal is 
het Imago van kernenergie In Belgle 
flink geschaad. De onaantastbare 
spits-technologie bleek een indus· 
trietak waar behoorlijk gesjoemeld 
werd, en waar de controle van de 
overheld ontbrak of faalde. Ook de 
ramp in Tsfemobyl (april 1986) heeft 
de publieke opinie In België niet on
beroerd gelaten. 

Niemand In Belgie is in staat aan 
te geven om hoeveel transporten het 
gaat omdat dergelijke transportbewe
gingen.in België niet aangemeld hoe
ven te worden bij de overheid. Er be
staan ook geen overzichten van de 
merkwaardige netwerken die dit 
enorme gesleep met nucleaire mate
rialen vereisen. 

Het plutonium wordt uit bestraal
de splijtstofstaven (afkomstig van 
Duitse, BelgiSche, Zwitserse en Neder

landse kerncentrales) gewonnen in de opwerkingsfa
brieken van Cogéma in het Normandische Cap La Ha
gue. Vervolgens wordt het plutonium naar Cadarache 
(Provence) vervoerd, waar de MOX-brandstofstaven 
worden vervaardigd. Daarna gaan die staven naar 
FBFC Dessel waar de uiteindelijke brandstofelementen 
worden samengesteld. 

Die elementen gaan weer terug naar Frankrijk, naar 
een van de zeven kerncentrales die vergunning heb
ben om met MOX-staven te mogen werken. Wanneer 
die staven uitgeput zijn, begint de 'kringloop' weer 
richting Cap la Hague. 

De firma FBFC heeft naast de fabriek in Dessel nog 
twee Franse fabrieken in Romans en Pierrelatte (Pro· 
vence) die uitsluitend uraniumoxide-staven fabriceren. 

ATOOMKERKHOF HADES 
Het NIRAS (Belgisch Nationaal Instituut voor Ra

dioactief Afv.al en Splijtstoffen) moet op zeer korte ter
mijn aan de ove.rheld haar plannen kenbaar maken 
voor de opslag van laag- en middelactief radioactleve 
afvalstoffen. Waarschijnlijk zullen er acht lokaties aan
gegeven worden, die eerlijk verdeeld worden over 
Vlaanderen (4) en Wallonië (4). 

Een definitieve Belgische lokatle voor het hoogra
dioactieve afval is aJ langer bekend: op 220 meter diep
te in de zogeheten 'Boomse kleilaag' onder Mol, pre
cies onder het terrein (11Dit is een unieke plaats op de 
wereld") van het SCK Het HADES-project is eind jaren 



'70 gestart. Vanaf 2020 zouden de eerste echte opslag
activiteiten gaan plaats vinden. Naar verwachting zul
len op den duur álle Belgische radioactieve stoffen in 
deze mijn worden opgeborgen omdat andere lokaties 
politiek niet haalbaar zullen zijn. Volgens gegevens 
van het NIRAS gaat het in totaal om 23.660 m3 hoog
en middelradioactief afval en 150.000 m3 laagradioac
tief afval. Het hoogradioactief afval wordt in glas inge
smolten en verpakt in roestvrij stalen containers met 
een laag beton erom heen. · 

De aardbeving van 13 april1992 (met het epicen
trum bij Roermond) heeft veel onrust veroorzaakt on
der de bevolking. Alle nucleaire installaties hebben die 
ochtend flink staan trillen. Er gaan veel raadsels en 
verhalen in de ronde die niet bevestigd kunnen wor
den. Met name vraagt de bevolking zich af welke con
sequenties dergelijke aardbevingen hebben voor de 
geplande opslaglokatie van hoogradioactief afval in de 
kleilagen. De afdeling Geotechnologie van het SCK 
heeft geen bevredigend antwoord gegeven 
vragen. 

Voor de bewoners van Mol en 
om ongerust te zijn. Beter laat dan 

MOX-brandstof ook in 
Dodewaard: 
plutoniumvreters 
Sinds de ontspannen Oost-West verhoudingen 
heeft plutonium geen enkele strategische waarde 
meer voor kernwapens. Ook de mogelijke 
toepassing in snelle kweekreactoren is naar de 
achtergrond verschoven, aangezien deze 
technologie (Kalkar, Superphénixl bijna 
wereldwijd wordt verlaten. Plutonium is nu een 
probleemstof geworden, waarvoor men een 
oplossing zoekt. Al enkele jaren wordt plutonium 
bijgemengd bij normale (uraniumoxidel 
splijtstofstaven die als brandstof voor 
kernreactoren dienen. In de regel bestaan MOX· 
brandstofstaven maximaal voor één kwart uit 
plutonium. De kernindustrie noemt deze methode 
'een vorm van recycling' omdat gevaarlijke 

sneller afgebroken worden. Daarbij 
hoeveelheid en de stralingsintensiteit van 

stoffen worden verminderd. Ook de 
ofh ..... , .. van kernkoppen zou 
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Scenario's blijven uitgaan van 
Peter Bielars 

Dit voorjaar wordt duidelijk hoe het kabinet 
denkt over de elektriciteitsvooniening in de 
komende tien jaar. Komen er meer 
centrales? Komen er drie nieuwe 
kerncentrales? Zit er een uitbreiding in van 
wind- en zonne-energie? 

Reacties op 
Structuurschema 
Elektriciteits-

• • voorz1en1ng 

In het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, 
dat vorig jaar uitkwam, wordt uitgegaan van een nog 
verder toenemende vraag naar elektriciteit. Over een 
aanzet tot een meer duurzame ontwikkeling in de 
elektriciteitsvoorziening is weinig in het boeken te 
vinden. Uit de in totaal 42 reacties van particulieren, 
organisaties en provincies op het Structuurschema 
blijkt dat men zich hierover ergert. De critici vinden 
de plannen te behoudend en weinig getuigen van een 
visie op de mogelijkheden van bijvoorbeeld zonne- en 
windenergie. Kritiek is er ook op het .omzeilen van de 
discussies over kernenergie. Het is de grote politieke en 
morele vraag als het om de elektriciteitsvoorziening in 
de komende tien jaar gaat. 

De elektriciteitsbedrijven, verenigd in de SEP, wil
len zolangzamerhand wel eens weten wat het kabinet 
met kernenergie aan wil. Door het voortdurend uitstel
len van een besluit over het al dan niet kiezen voor 
kernenergie (en dus het bouwen van een nieuwe kern
centrale) wordt het voor de elektriciteitsbedrijven 
steeds moeilijker ver vooruit te denken. De SEP is 
voorstander van toepassing van kernenergie. Kern
energie vervuilt het milieu niet in tegenstelling tot ko
lencentrales!, aldus de SEP. Zeker niet gedacht aan het 
kernafval en aan de gevolgen van een ongeluk met een 
kerncentrale. De SEP zit dus op de lijn van minister 
Andriessen van Economische. Zaken. De NV Elektrici
teits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ is 
daar heel wat bescheidener in. De EPZ wil alle argu
menten pro en contra bij de verschillende mogelijkhe
den voor energie-opwekking tegen elkaar af kunnen 
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wegen. Aandacht voor kernenergie hoort daar ook bij. 
De NV Elektriciteitsproduktiemaatschappij EPON pleit 
ervoor dat het Structuurschema aangevuld wordt met 
een uiteenzetting van de procedure die gevolgd moet 
worden als de regering besluit kernenergie te gaan ge
bruiken voor de dagelijkse elektriciteitsvoorziening. 

De Stichting Natuur en Milieu vreest dat een keuze 
voor kernenergie uiteindelijk ook een zeer dure keuze 
wordt voor de consument. Ze vindt dat de hoofddoel
stelling van het Structuurschema moet zijn het zorg
dragen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening 
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De 
Werkgroep Eemsmond van de Waddenvereniging zit 
op dezelfde lijn. In de huidige plannen wordt het elek
triciteitsgebruik en het elektriciteitsbeleid grotendeels 
bepaald door de economische groei. Werkgroep Eems
mond vindt dat het doel moet zijn: het verzorgen van 
elektriciteit met een zo efficiënt mogelijk gebruik op 
maatschappelijk aanvaardbare wijze. Beide omschrij
vingen lijken op de doelstelling van het vorige Struc
tuurschema, het eerste, uit 1975. Toen gingen de elek
triciteitsmaatschappijen uit van "een gewaarborgde 
energievoorziening met een zo efficiënt mogelijk ver
bruik tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kos
ten". Het lijkt muggezifterij, maar dat is het niet. Het 
is de principiële discussie over de keuze tussen alsmaar 
meer energie produceren en verbruiken é_ zuiniger 
omgaan met energie en nadenken over de gevolgen 
van een toename van het energieverbruik op natuur 
en milieu. 

VRAAG EN AANBOD 
In het Structuurschema gaat de overheid uit van 

een energiebesparing van 30 procent in het jaar 2010. 
De provincie Noord-Brabant stelt voor de energietarie
ven zo te wijzigen dat besparing interessanter wordt. 
Energiebesparing is mogelijk door efficiënter om te 
gaan met energie. Vijf jaar geleden, in 1988, streefde 
de overheid naar een rendementsverbetering van de 
elektriciteitscentrales van 20 procent in het jaar 2000 
(zie Nota Energiebesparing). In het Structuurschema is 
dat percentage teruggeschroefd naar 15 procent. Vol
gens de Stichting Natuur en Milieu kan met de be
schikbare technologie zonder veel problemen voor het 
jaar 2000 tot 40 procent meer rendement uit de be
staande centrales gehaald worden. 

Het Structuurschema gaat ook uit van een toename 
van de economische groei van tussen de 2,5 en 3 pro
cent. De praktijk van de laatste 20 jaar en de voorspel
lingen van het Centraal Planbureau voor de komende 
jaren wijzen op een veel lagere groei, namelijk 2 pro
cent. De Stichting Natuur en Milieu vindt dat men 
zich moet afvragen of zo'n sterke groei wel wenselijk is 
tegen de achtergrond van de kwaliteit van het milieu. 



toenemende vraag 
Met de groeicijfers van het Structuurschema kan een 
op duurzaamheid gericht integraal energie- en milieu
beleid niet van de grond komen, zegt de stichting. 

Volgens de NV SEP wordt in veel geïndustrialiseer
de landen meer elektriciteit verbruikt naar mate de 
elektriciteitscentrales efficiënter omgaan met energie. 
De werkgeversorganisaties VNO en NCW vinden ook 
dat er nauwelijks reden is om aan te nemen dat de toe
name van het elektriciteitsverbruik in het bedrijfsleven 
in de komende jaren fors zal afwijken ten opzichte van 
de jaren tachtig. De milieubeweging daarentegen vindt 
dat deze beweringen door geen enkel onderzoek ge
staafd worden. Om dan toch verregaande consequen
ties uit dergelijke effecten te trekken, gaat haar te ver. 

VERVUIUNG 
De NV SEP vindt het niet juist dat in het Structuur

schema gesproken wordt over het verminderen van de 
uitstoot van stikstofoxide en zwaveldioxide door de 
centrales. De overheid vindt dat de uitstoot met 80 
procent moet worden verminderd voor 2010. Dat gaat 
geld kosten. De SEP voelt er niets voor. Een verminde
ring van de stikstofoxide-uitstoot door centrales zou 
volgens de SEP weinig zoden aan de dijk zetten, omdat 
de centrales slechts met drie procent zouden bijdragen 
aan de verzuring van de lucht. De milieubeweging 
vindt dat de SEP er zich op deze wijze wel erg gemak
kelijk vanaf maakt. Verzuring is een groot milieupro
bleem en één van de veroorzakers is nu eenmaal de 
kolengestookte ·elektriciteitscentrale. 

Dezelfde onenigheid doet zich voor bij de aanpak 
van de uitstoot van kooldioxide door centrales. De SEP 
vindt dat er iets moet gebeuren, maar wat? Maatrege
len worden afhankelijk gemaakt van nieuw onderzoek, 
naar wat? Het enige wat de SEP er zich bij voorstelt is 
dat kernenergie ervoor kan zorgen dat minder zwavel
en kooldioxide via de schoorstenen de lucht in vliegt. 

Opnieuw opmerkelljk dat het Structuurschema niet 
rept over een eerder besluit van de regering om in het 
jaar 2005 de uitstoot van kooldioxide met 20 procent 
te verminderen (de Toronto-doelsternitg). Het was des
tijds een minimumvereiste om dreigende klimaatwijzi
gingen te kunnen afwenden. Opmerkelijk ook dat de 
SEP wel harde cijfers meldt over de vraag naar elektri
citeit maar niet over de vermindering van de uitstoot 
van verzurende gassen. Die ·uitstoot moet namelijk al 
omlaaggebracht zijn. 

NIEUWE CENTRALES 
Omdat de overheid nog geen besluit durft te ne

men over kernenergie, maar in ieder geval wel het ge
bruik van kolen tot een derde wil terugbrengen, zal de 
afhankelijkheid van aardgas toenemen. Daar zijn de 
elektriciteitsbedrijven niet gelukkig mee. De concur-

rentiepositie van Nederland verslechtert als de aard
gasprijzen zouden gaan stijgen, aldus de SEP. Die wil 
de mogelijkheid behouden om een optimaal aantal 
kolencentrales in te zetten. De gemeente Borsele vindt 
dat meer elektriciteit uit het buitenland moet worden 
betrokken om in Nederland minder kolen te hoeven 
gebruiken. 

Van de 25 draaiende elektriciteitscentrales kunnen 
er volgens de overheid elf binnen een aantal jaren ge-

sloten worden. Nieuwe centrales staan gepland voor 
Moerdijk, I]muiden en het Westland. De SEP gaat ~ 
vanuit dat meer nieuwe lokaties nodig zijn om vol
doende elektriciteit te kunnen produceren. De provin
de Noord-Holland wil geen nieuwe centrale bij I]mui
den, omdat de milieubelasting in het I]mondgebied 
nu al groot is. De provincie Noord-Brabant wil in 
Moerdijk geen kerncentrale, omdat de ontwikkel,ingen 
in de afgelopen jaren de komst van een omstreden 
centrale niet velen. 

WINDENERGIE 
Veel kritiek is er verder op het uitblijven van een 

windenergie-beleid van de overheid. De provincie-be
sturen van Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland 
zien echter grote problemen bij het vinden van grote 
lokaties voor windenergieparken. 

Zeeland daarentegen wil dat de mogelijkheid gebo
den wordt om grootschalige projecten van ongeveer 
30 MW te kunnen realiseren. Zeeland vraagt ook aan
dacht voor het financieringsprobleem. De voorgestelde 
verhoging van de terugleververgoeding baart de pro
vincie zorgen. Zeeland vindt het rechtvaardiger dat de 
lasten worden omgeslagen over verschillende provin
des of desnoods heel Nederland. Zeeland betaalt nu de 
hoogste teruglevertarieven, 18 cent per kWh. 

* 
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Vliegende molens 
Wim Kersten 

Op 2 kilometer boven de begane grond hangt 
-nog net zichtbaar met het blote oog- een 
windmolen in de lucht, met de aarde 
verbonden door vier kunststof/cabels van 
een centimeter doorsnee. Zo zien de 
plannen van de Bossche werkgroep Aerolift 
er uit. Het zou fantastisch zijn: een 
windmolen zonder mast, die de opgewekte 
elektriciteit langs een kabel naar de begane 
grond leidt. Vliegende windmolens kunnen 
goed op 1000 of 2000 meter hoogte zweven, 
terwijl masten van 'gewone' windmolens 
vanwege de kosten nooit hoger zullen zijn 
dan 100 tot 150 meter. 

Tussen fantasie 
en werkelijkheid 

Op grotere hoogtes, zoals in de passaatgebieden, is 
de wind aanzienlijk sterker en gelijkmatiger dan in de 
onderlaag van de atmosfeer. Vliegtuigen kiezen vaak 
routes waarbij ze met de wind 'in de rug' vliegen en 
tijd en brandstof besparen. De gebruikelijke bezwaren 
tegen gewone windturbines, zoals geluidsoverlast, ho
rizonvervuiling, beperkte lokaties, gaan nauwelijks op 
voor vliegende windmolens. Vliegende windmolens 
kunnen een nieuw perspectief bieden voor de toekom
stige elektriciteitsvoorziening. 

WINDHEUKOPTERMOLEN 
Volgens Aerolift is de werkelijkheid dichterbij dan 

we denken. In theorie is tamelijk eenvoudig aan te to-
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nen dat windmolens kunnen worden geconstrueerd 
die daadwerkelijk kunnen vliegen. Zo'n vliegende mo
len vormt de combinatie van een windturbine en een 
helikopter. De windmolen levert energie die in eerste 
instantie wordt gebruikt om draagvermogen of 'lift' te 
creëren (de helikopter). Als de machine hoger komt, is 
er energie over. Die stroom wordt via een kabel naar 
de begane grond afgevoerd. 

De vliegende molen zal een relatief lichte windtur
bine zijn die stabiel kan vliegen bij normale windsnel
heden. Maar de molen zal bestand moeten zijn tegen 
hoge windsnelheden van 300 tot 400 kilometer per 
uur, tegen extreme koude van minus 55°·Celcius en te
gen verticale luchtbewegingen. Het systeem zal verder 
veilig moeten reageren op blikseminslagen. Op mo
menten dat de wind wegvalt kan de molen worden 
'ingelierd', naar een lagere hoogte gedirigeerd. Ook is 
het mogeliJk om de windmachine als een echte heli
kopter te laten hangen: vanaf de begane grond wordt 
elektriciteit naar boven gestuurd en de molen blijft op 
dezelfde hoogte draaien. Vanaf de grond wordt de mo
len permanent in de gaten gehouden en wordt de ka
belspanning geregistreerd. Naar verwachting moet de 
machine elke drie maanden neergehaald worden voor 
controle en onderhoud. 

Uiteraard moeten er nog duidelijke afspraken ge
maakt worden met de Rijks Luchtvaart Dienst omtrent 
vlieg-zones en vlieghoogtes. Papieren vliegers mogen 
tot een hoogte van 100 meter 'vrij' opgelaten worden, 
maar dit is even iets anders. 

PROTO-TYPE 
Op papier is Aerolift klaar met de constructie. Nu 

worden de diverse onderdelen vervaardigd, zodat naar 
verwachting in mei de eerste draaiproeven kunnen 
plaatsvinden. Daarbij wordt de machine uitgetest op 
duurzaamheid en gemeten op prestaties. Vervolgens 
komen de echte spannende 'buit'enproeven' om de be
oogde prestaties van het proto-type (met wiekdiameter 
van vijf meter) van de vliegende molen in de praktijk· 
uit te testen. De molen gaat dan op een onbekende 
plek in Nederland via kabels daadwerkelijk de lucht in 
tot een hoogte van 100 meter. 

Werkgroep Aerolift heeft als doel de bevordering 
van de ontwikkeling van vliegende windmolens in het 
kader van een toekomstige duurzame energievoorzie
ning. Geïnteresseerden kunnen Aerolift ondersteunen 
met een donatie van minimaal fl. 25,- per jaar. Elk 
kwartaal ontvangen zij een nieuws-bulletin. 

* 
Werkgroep Aerolift, Achter het Stadhuis 14, 5211 HN Den 
Bosch. Postbanknummer: 6335106. 



Proef met windmolens in 
het IJsselmeer 
Peter Bielars 

Het Provinciaal Energiebedrijf Noord
Holland PEN wil ter hoogte van Medemblik 
in het IJsse/meer een windparkje gaan 
bouwen van vier turbines met een vermogen 
van in totaa/2000 kilowatt. De 
bouwaanvraag is eind december bij de 
gemeente Medemblik ingediend. Het gaat 
om een proefproject, deels betaald door de 
Europese Gemeenschap. Voor dit 
proefproject bestaat grote internationale 
belangstelling. Afhankelijk van de 
resultaten zullen namelijk plannen 
uitgewerkt worden voor grootschalige 
windparken op de Noordzee. 

Met de vier windmolens in het Ijssetmeer wil het 
Provindaal Energiebedrijf Noord-Holland ervaring op
doen. In Nederland staan inmiddels tientallen wind
molens op land, voornamelijk in de kustprovincies. 
Op zee staat er nog geen enkele, terwijl daar de wind 
veel sterker is en er dus veel meer stroom op te wekken 
is. In het buitenland is de situatie niet veel anders. Al
leen Denemarken en Zweden hebben sinds ruim een 
jaar windenergieparkjes op het water. 

Het PEN hecht veel belang aan het proefproject. 
De laatste jaren bleek steeds vaker dat het moellijk is 
om op land op grote schaal windmolens neer te zet
ten. De plannen stuitten regelmatig op verzet van om
wonenden, die bang zijn voor geluidsoverlast en land
schapsvervuiling. 

Windenergie is evenals zonne-energie een onuit
puttelijke en milieuvriendelijke energievorm. Voor het 
opwekken van een rendabele hoeveelheid energie door 
de wind, zijn echter nogal wat windmolens van een 
fors kaliber nodig. De meeste bezwaren tegen de bouw 
.van een windmolen komen van mensen die liever niet 
zo'n molen naast hun deur willen. Ook de milieube
weging is vaak, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, tegen 
de bouw van grootschalige windparken. Zij vindt dat 
het uitzicht in de polders in de kustprovindes door de 
windmolens verstoord raakt. Bovendien vrezen de mi
lieu-organisaties voor slachtoffers onder vogels. 

Het proefproject in het Ijssetmeer wordt begeleid 
door mensen van de Nederlandse Maatschappij voor 
Energie en Milieu (Novem), Rijkswaterstaat, de provin
de Noord-Holland en de gemeenten Medemblik en 
Wieringermeer. Een jaar lang, vier seizoenen, zal eco
logisch onderzoek verricht worden waarbij drie vragen 
beantwoorde moeten worden: wat zijn de gevolgen 
van de windmolens voor het leven onder water (vis
sen), het leven op het water (watervogels) en het leven 
boven water (trekkende vogelsoorten). 

Volgens projectleider windenergie bij het PEN, de 
heer Duissens, zal de behandeling van de vergunning
aanvraag voor de vier windmolens in het Ijsselmeer 
ongeveer een half jaar vergen. Behalve de bouwver
gunning is een hinderwetvergunning nodig en moet 
het bestemmingsplan van de gemeente Medemblik 
aangepast worden. De lokatie moet ook goed vallen bij 
de gebruikers wan het Ijsselmeer: de schippers, de vis
sers. en de recreanten. De besturen van de drie provin
des die met het Ijssetmeer te maken hebben, Noord
Holland, Friesland en Flevoland, moeten er tenslotte 
ook mee akkoord gaan. Het Interprovindaal Beleids
plan Ijsselmeer biedt in ieder geval de mogelijkheid 
om windmolens in het Ijssetmeer te plaatsen. Dit be
leidsplan is gemaakt door de drie genoemde provin
des. 

De bouw en plaatsing van de windmolens duurt 
een paar maanden. Met dat karwei wordt na de winter 
1993-1994 begonnen. In het voorjaar van 1994 kun
nen de windmolens dan gaan draaien. Het opwekken 
van windenergie op de Noordzee zal pas na het jaar 
2000 een serieuze optie worden. 

Het provindebestuur van Noord-Holland zoekt in
tussen zelf ook naar nieuwe lokaties voor windmolens. 
Zo bestaan er uitgewerkte ideêen voor de plaatsing van 
turbines op de noordelijke pier bij Ijmuiden en langs 
de Noordhollandse kust van het Markermeer. 

* 
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Doorbraak van zonnecellen 
Frank Wiezer, Vereniging ODE 

Blauwe en zwarte platen die hoofdzakelijk 
bestaan uit zand. Houd ze in de zon en je 
hebt elektriciteit. Zonder milieuvervuiling. 
We hebben het over de p.v. (fotovoltasche}
techniek, anders gezegd: zonnepanelen. Bij 
sommige toepassingen zijn ze al aardig 
ingeburgerd. Maar de gmte doorbraak moet 
nog komen. 

Stroom uit zonlicht 
wordt menens 

DRIE SOORTEN TOEPASSINGEN 
Zonnepanelen worden op drie manieren toegepast, 

namelijk in consumentenprodukten zoals rekenma
chientjes met lichtcellen, voor makkelijke elektrici· 
teitsvoorziening op plekken zonder netaansluiting (ca
ravans, tuinhuisjes) en als alternatief voor elektrici· 
teitscentrales (netgekoppelde p.v.-systemen). 

De laatstgenoemde toepassing is uit een oogpunt 
van duurzame-energieopwekking verreweg het belang
rijkst, maar staat nog het meest in de kinderschoenen. 

REKENMACHIENTJES EN LAMPEN 
Erg handig zijn zonnepaneeltjes ofwel lichtcellen 

in kleine consumentenprodukten. Ze vervangen weg
werpbatterijen die dus niet steeds hoeven te worden 
vervangen. Batterijen vormen bovendien een milieu
probleem. Weliswaar worden kwik en cadmium steeds 
verder uitgebannen maar er blijven andere schadelijke 
stoffen over, zoals lithium. Het bekendste p.v.-alterna
tief zijn zakcalculators met lichtcellen. Ze doen het 
prima, ook bij kunstlicht, en ook op types met veel 
functies. Het marktaandeel is momenteel zo'n dertig 
procent. 

Dan zijn er de p.v.-tuinlampen. Hier komen accu's 
aan te ·pas want anders dan zakcalculators, gebruikt 
men deze juist niet als er licht op valt Zonlicht komt 
er 's avonds weer uit als (fraai maar bescheiden) kunst· 
licht. Met de meeste andere consumentenprodukten 
ligt p.v. wat moeilijker. Ofwel het nodige celoppervlak 
is te groot om op het produkt te passen, ofwel et: moet 
met zonnepaneeltjes een batterij worden opgeladen 
voor stroomlevering, denk aan een zaklamp. Daazyoor 
is dus een oplaadbare batterij nodig. De bestaande ty
pen bevatten naast nikkel echter veel cadmium zodat 
het milieu er weinig mee opschiet. De hoop is geves
tigd op de spoedig te verwachten invoering van de 
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minder milieubelastende nikkel-hydride-batterijen. 
Opladen via p.v. is dan handig omdat dat vaak gebeurt 
op plekken waar geen stopcontact is (kamperen). Voor 
het milieu maakt het weinig uit de produktie van een 
p.v.-oplader kost aan energie evenveel als men anders 
uit het stopcontact haalt bij het laden. 

TUINHUISJES EN BINNENSCHEPEN 
Zoals gezegd, op plekken waar geen aansluiting op 

het elektriciteitsnet is biedt p.v. een uitkomst. Denk 
aan tuinhuisjes waar steeds meer mensen ervan afzien 
om telkens in de weer te zijn met stinkende en milieu
onvriendelijke aggregaten of om steeds met accu's te 
slepen. Zonnepanelen nemen het werk over. Men 
plaatst ze op het dak, gericht naar de zon, op het zui
den dus. Plezierig is dat een eventueel noodzakelijke 
afwijking naar het zuidwesten of zuidoosten weinig 
uitmaakt. De speciale accu (let op, geen auto-accu!) 
slaat de elekttidteit op omdat de meeste stroom 's 
avonds wordt gebruikt. De lampen en eventuele ande
re apparaten werken op gelijkstroom en moeten bij ge
specialiseerde leveranders worden aangeschaft. Ze ge
bruiken trouwens zo'n vier maal minder stroom dan 
de gangbare soorten die op wisselstroom werken. 

Een installatie kost al gauw duizenden guldens 
maar het Ministerie van Economische Zaken geeft sub
sidie. Mede daardoor is in de recreatiesfeer p.v.-stroom 
goedkoper dan bijvoorbeeld het alternatief met aggre
gaat. Dat laatste kost omgerekend al gauw ruim een 
tientje per kiloWatt-uur, terwijl stroomlevering met 
p.v. daar een paar gulden onder zit (het gaat hier om 
een zeer globale indicatie). Deze autonome systemen, 
zo geheten vanwege de onafhankelijkheid van het net, 
zijn verder handig in caravans (er zijn ook bijpassende 
TV's en ijskasten op de markt) maar worden ook met 
succes toegepast in lichtboeien en zelfs al op enkele 
binnenvaartschepen~ Voor het huishouden wel te ver
staan; niet voor motoraandrijving. In Nederland was 
in 1991 ruim duizend kiloWatt aan p.v.-vermogen op
gesteld of in aanbouw. Die zijn goed voor zo'n miljoen 
kiloWatt-uur per jaar omdat hier de zon omgerekend 
duizend uur per jaar vol schijnt. 

Overigens zijn in Derde-Wereldlanden autonome 
p.v.-systemen een nog veel belangrijker optie. In de 
eerste plaats omdat deze landen, door de bank geno
men, dun bevolkt zijn. Doortrekking van het elektrici
teitsnet naar alle huishoudens is daardoor onbetaal
baar. In de tweede plaats omdat de zon er meer 
schijnt, zo'n anderhalf à tweemaal meer dan in Neder
land. De zonnepanelen presteren navenant meer. 

Hoewel in onze contreien voor de autonome syste
men nog een flink terrein braak ligt, zit de belangrijk
ste optie toch in netgekoppelde p.v.-systemen. 



HUIZEN MET ZONNEPANELEN 
Wat Nederland betreft is in '91 in Heerhugowaard 

de echte toekomst met p.v. begonnen. Het elektrid
teltsbediijf PEN heeft op tien woningen zonnepanelen 
geplaatst die hun elektriciteit aan het net leveren. ln 
feite gaat de stroom letterlijk en figuur-
lijk over de hoofden van de bewoners 
heen. Ze profiteren er zelf niet van maar 
bieden gastvrijheid aan inspecteurs en 
onderzoekers die geregeld deze mini
elektriclteitscentrales onderzoeken. 
Want dat is nodig in deze nog wat expe
rimentele fase. Technische problemen 
werden aanvankelijk gevonnd door za
ken als netvervuiling waardoor sommige 
elektrische apparaten gingen storen, her
rie vanuit de omvormer (die de gelijk
stroom omzet in wisselspanning), gevoe
ligheid voor blikseminslag en overspan
ning tussen panelen en omvormer. Pro
blemen overigens die mede dankzij 
naarstig test- en onderzoekswerk van het 
ECN (Energieonderzoek Centrum Neder
land) vrijwel zijn opgelost 

Intussen zijn nog enkele voorlopers 
begonnen met netkoppellng. Overdag 
loopt hun elektiidteitsmeter achteruit; 

der door de energieheffingen die er onvermijdelijk 
aankomen. Bovendien bestaat p. v. nog maar kort dus 
heeft het nog geen eeuwige levensduur kunnen bewij· 
zen. We zullen echter een aardig eind Ln die dchtlng 
blijken te komen. De resterende finandële pijn wordt 

als het even kan net zo veel als hij 's Zonnecellen op binnenschepen 
avonds vooruit loopt Want wie met p. v. 
aan de gang gaat, stelt er gewoonlijk een eer in om een 
"energie-nul" hutshouden te voeren, ten minste op 
elektrictteltsgebied. 

Maar nog heel wat elektriciteitsbedrijven zullen 
hun wenkbrauwen fronsen vanwege allerlei proble
men bij de netlnpassing. Blikseminslag geeft een reus
achtige overspanning op het net, om maar eens wat te 
noemen. Voor de problemen zijn echter, zoals gezegd, 
oplossingen gevonden. Om nu meerdere energiebe
drijven en ook gemeenten (denk aan welstandscom
missies en diensten bouw-en woningtoezicht) ver
trouwd te maken met het verschijnsel, heeft Vereni
ging ODE een aantal mensen door het hele land geor
ganiseerd om thuis een netgekoppeld p.v.-systeem te 
Laten aanleggen. Als de instanties dat eenmaal geac
cepteerd hebben is er een basis voor een verdere olie
vlek-werking. De spitsafbijters verdienen alle lof want 
een systeem dat 1000 kiloWatt-uur per jaar levert kan 
zo'n 30.000 gulden kosten. En al zit er voor het project 
een aardige subsidie bij en Is de stroom gratis, het 
blijft natuurlijk een flinke investeiing. 

BETAALBAAR 
inderdaad, p.v. is duur. Maar daar staat het een en 

ander tegenover. Het is weliswaar moeilijk te overzien 
In hoeverre de lnvesteiing wordt terugverdiend door 
gratis stroom; het ene onderdeel van het systeem zal 
langer meegaan dan hèt andere. Maar de prijs-presta
tleverhouding van zonnepanelen gaat In hoog tempo 
de goede kant op, terwijl "gewone" elektti.dtelt duur-

verzacht door zuinig met elektricttett om te gaan. Met 
1000 kiloWatt-uur per jaar is goed te leven. 

ZONNIGE TOEKOMST 
Het devies luidt dus: p.v. met accu waar het net 

ontbreekt, maar waar het net wèl is, de p.v.-lnstallatie 
daarop aansluiten. Een accu vormt immers ook een 
milieubelasting. 

Hier meent de oplettende lezer misschien een 
denkfout te bespeuren. Netkoppeling veronderstelt im
mers elektrlctteitscentrales, en die wilden we toch juist 
met p. v. de wereld uit helpen? 

inderdaad, dat is de bedoeling. De komende jaren 
mogen we echter al tevreden zijn als we alleen maar 
ultbre.idlng van het aantal energiecentrales kunnen 
voorkomen dankzij p.v. en andere duurzame-energie
toepassingen. 

lotussen wordt hard gewerkt aan een nieuwe tech
niek. in de verdere toekomst, de dertigers onder ons 
zullen het nog meemaken, moet waterstof de functie 
van fossiele brandstoffen als energiedrager overnemen. 
Waterstof (H) is schoon. ze wordt gemaakt door ze los 
te maken uit water (H20). Dat gaat met elektridteJt. 
Elektrictteit ult .... p. v. 

* 
Voor meer informatie over p.v..toepassingen kunt u terecht 
bij Vereniging OOE, tel. (030} 769 224 of bij branchevereniging 
Holland Solar, tel. (0311) 328 008. 
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De strijd om de waddenmiljarden 
Mario de Gucht 

De nieuwjaarsrede van Dhr. Ouwerkerk, 
burgemeester van Groningen, heeft de 
discussie rond de aardgasboringen in de 
Waddenzee weer hevig doen oplaaien. De 
N.A.M. (Nederlandse Aardolie 
Maatschappij) is een groot voorstander van 
de aardgasboringen in de Waddenzee. Oe 
N.A.M. vindt in de Nederlandse Vereniging 
tot Behoud van de Waddenzee 
(Waddenvereniging) een geducht 
tegenstander. Het steekspel om de 
Waddenmiljarden is begonnen. Oe uitkomst 
ervan is allerminst zeker. 

Economie versus ecologie 
Op dit moment is het Waddengebied op één loka

tie na tussen Vlieland en Harlingen (de Zuidwal) en 
drie lokaties aan de oostpunt van Ameland vrij van 
gaswinning. Tot 10 januari 1994 komt hierin geen ver
andering. Echter op deze datum loopt het moratorium 
af dat voormalig minister van milieubeheer Winsemi
us in 1984 had afgesloten met 3 oliemaatschappijen. 
Dit herenakkoord hield in dat deze oliemaatschappij
en zich verplichtten 10 jaar lang af te zien van het ge
bruik van hun concessies in de Waddenzee. Deze drie 
oliemaatschappijen, bestaande uit de N.A.M., Petro
land en Mobil, bezitten 4 eeuwigdurende concessies. 
Die concessies beslaan bijna het gehele oostelijke ge
bied van het Nederlandse deel van de Waddenzee. 
Ook voor een klein gebied in het westelijke deel van 
de Waddenzee is een concessie verleend. 

VIJFMIUARD 
De oliemaatschappijen schatten dat er zo'n 60 à 

130 miljard kubieke meter aardgas in de Waddenzee 
kan worden gewonnen. Dit komt overeen met 3 tot 6 
procent van de totale Nederlandse gasvoorraad. Vol
gens de Waddenvereniging is het aardgas dat in het 
Waddengebied wordt gevonden hoogcalorisch gas. 
Het Nederlandse aardgasnet is ingesteld op laagcalo
risch gas, dat in Slochteren wordt gewonnen.Het 
hoogcalorisch gas wordt daarom meestal geëxporteerd. 
De winning van het gas levert de schatkist tussen de 
2,5 en 5 miljard gulden op. Overigens is op dit mo
ment de Nederlandse gasvoorraad voldoende groot om 
zowel aan de bestaande exportcontracten als de ko
mende 35 jaar aan de binnenlandse vraag te voldoen. 

De oliemaatschappijen willen na het verlopen van 
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het moratorium van hun concessies gebruik maken. Ze 
beweren een afspraak met de overheid te hebben. De 
maatschappijen zouden zich tot 1994 tevreden stellen 
met 3 projecten: de winning van aardgas bij Zuidwal 
en bij Amèland en de aanleg van een olie- en gaslei
ding door de Waddenzee van Noorwegen naar Delfzijl. 
Deze leiding is er tot op heden nog niet gekomen. Met 
deze projecten in de Waddenzee en andere projecten 
in het Nederlandse deel van de Noordzee hadden de 
oliemaatschappijen in 1984 voorlopig genoeg werk 
omhanden. De komende jaren moeten een aantal plat
forms op het Nederlands continentaal plat worden af
gebroken. De velden raken leeg. De oliemaatschappij
en zijn naarstig op zoek naar geschikte alternatieven. 
In het Nederlandse deel van de Noordzee zal dit niet 
meevallen. Er zijn simpelweg geen nieuwe lokaties 
meer voorhanden. Op termijn ziet de offshore-indus
trie zich geconfronteerd worden met inkrimpingen. 
Het Waddengebied wordt daarom als een vette kluif 
gezien. De druk van de offshore-industrie op het Mi
nisterie van Economische Zaken om in het Waddenge
bied te mogen boren wordt met de dag groter. De 
Waddenvereniging vindt dat er sinds 1984 in prindpe 
geen wijzigingen zijn opgetreden. Er is toen een poli
tieke deal gesloten. De uitgangspunten voor het mora
torium gelden nog steeds. 

NIETGERUST 
De Waddenvereniging is er niet gerust op. De vorig 

jaar door minister Aiders uitgegeven ontwerp P.K.B. 
(Planologische Kembeslissing) voor het Waddengebied 
geeft daar ook alle aanleiding toe. Weliswaar staat 
daarin dat er geen nieuwe concessies meer worden uit
gegeven. Dit betekent niet dat er nooit meer in het 
Waddengebied naar gas wordt geboord. Het is alleen 
van belang voor dat deel van de Waddenzee waar tot 
nu toe nog geen concessie is afgegeven. Echter dit 
geldt niet voor de reeds bestaande concessies. Dus ook 
niet voor het wel of niet verlengen van het moratori
um. In de ontwerp-PKB wijst Aiders erop dat uit oog
punt van natuurbehoud is vastgelegd dat een verlen
ging'van het moratorium wenselijk is. Maar de over
heid moet dit van de concessiehouders bedongen krij
gen. Als antwoord hierop startte de Waddenvereniging 
de actie Tegengas. Medewerkers van de mllieuvereni
ging haalden in enkele maanden ruim 60.000 handte
keningen op van mensen die vroegen om een blijven
de bescherming van de Waddenzee. Uitlatingen die Al
ders op een later tijdstip heeft gedaan zullen evenmin 
met veel enthousiasme bij de Waddenvereniging zijn 
ontvangen. Volgens Aiders staat het hele kabinet nog 
steeds op het standpunt dat het moratorium moet 
worden verlengd. Zelfs minister Andriessen van Eco
nomische Zaken, een vermeend voorstander van bo-



ren, zou met dit standpunt kunnen leven. Maar Aldm 
sluit tegelijkertijd niet uit dat er nooit meer geboord 
zal worden in de Waddenzee. Het moratorium houdt 
in dat belde partijen het met elkaar eens moeten wor
den. Aiders zegt dat de inzet van de ene partij, de over
beid, het voortzetten van het moratorium is. De ande
re partij, de oliemaatschappijen, voelen hier weinig 
voor. Het is niet vreemd dat Aldm dan ook moeilijke 
onderhandelingen verwacht met deze maatschappijen. 
De inzet v;m de overheid zal een verlenging van het 
moratorium met 5 jaar zijn, aldus Alders. Saillant de
tail hierbij Is dat de oliemaatschappijen mlljarden 
schadevergoeding kunnen eisen. Dit Is het geval in
dien de overheid beslult de rechten van de oliemaat
~ppijen af te kopen. 

CEYAREI 
De gevaren van de boringen voor het milieu zijn 

volgens de Waddenvereniging talrijk. De booreilanden 
zijn enorm groot Zeker In het oostelijke deel van de 
Waddenzee Js er zeker sprake van een verstoring van 
het milieu. Dat deel Is het meest ongerepte stuk, zon
der doorgaande scheepvaartroutes. Het scheepvaart
verkeer zal er dutdelijk een grote stimulans krijgen. De 
scheepvaart Is nodig voor de afvoer van boorgruis en 
boorspoeling. De kans op een ramp Is niet zo groot, 
maar de gevolgen van·zo'n ramp wel. Er kan een heel 
boor- en produktieplatform in zee terechtkomen. Gas
winnlng 1s een grootschalige activiteit. Natuurlijk 
hoort dit niet ln een natuurgebied thuiS. Als er een 
boorkop vastloopt, wordt er kwistig met chemicallên 
gestrooid. Chemicaliên worden trouwens ook gebruikt 
om de pijpleidingen niet te laten roesten. Met de win
ning van gas wordt een gevaarlijk precedent gescha
pen, vreest de Waddenvereruging. Op dit moment Is 
de Waddenzee een ongestoord natuurgebied. Wanneer 
zelfs recreanten en vissers beperkingen krijgen opge
legd is een grootschalige actlvitelt als gaswinning hele
maal uit den boze. 

BODEMDAUNG 
Een belangrijk dlscussiepunt tussen de Waddenver

eniging en de N.A.M. betreft de bodemdaling door 
gaswinning. Op Ameland, waar sinds 1986 op drie 
plaatsen gas wordt gewonnen, Is een bodemdaling 'van 
zo'n 10 cm opgetreden. Volgens de N.A.M. zal de 
maximale bodemdaling voor het oosten van Ameland 
"slechts" 18 cm bedragen. De Waddenvereniging zegt 
dat ze zich blijft baseren op het meest recente onder
zoek dat stamt uit 1985, voordat met boren begonnen 
werd. Een maximale daling van de bodem van 26 cm 
werd toen voorspeld. De N.A.M. ging toen ook nog uit 
van een daling van de bodem m.et 26 cm. De nu geme
ten bodemdaling wijkt niet af van de in 1985 voor
spelde daling. Waarom zal dan de uiteindelijke bo
demdaling geen 26 cm zijn, aldus de Waddenvereni
glng. De bodemdaling Is van grote invloed op het 
droogvallen van wadplaten. Op deze wadplaten ver
blijven veel vogels. Als de bodem daalt zullen minder 

wadplaten droogvallen. De wadplaten die droogval
len, vallen korter droog. De Waddenzee wordt als fou· 
rageergebied voor vogels minder aantrekkelijk. De ve~ 
getatie op de kwelders (een buitendijks stuk grond dat 
alleen bij heel hoog water onderloopt)·zal veranderen. 
De kwelders zullen vaker overstromen. Het gevolg 
hieJVm is dat het voedselaanbod voor de vogels veran-

dert De erosiegevoeligheld van de kwelders zal toene
men. De oliemaatschappijen doen er alles aan om de 
milieurisico's die ten gevolg van de gaswinning ont
staan te b~atell1seren. Volgens hen zljn de milieurist
co's verbonden aan de aardgaswinning veel kleiner 
dan blf' oliewtnning. Vooral als er ongecontroleerd gas 
zou ontsnappen zou het verschil met olie duidelijk te 
merken ziJn. Het effect voor het zeemilieu zou maar 
tiJdelijk ziJn en niet te vergelijken met de schade die 
olie zou aanrichten in een vergelijkbaar geval. Ook het 
aantal boorplatforms in de Waddenzee zou ontzettend 
meevallen. Door schuin in de grond te boren vanaf de 
Waddeneilanden kan hortzontaal een afstand over
brugd worden van 3 à 5 meter. 

VOORZET 
De discussie inzake de aardgasboringen in de Wad

denzee zal de komende maanden in alle hevigheid ge
voerd worden. De Groningse PvdA-burgemeester Ou
werkerk heeft slechts een voorzet gegeven. HIJ vindt 
dat gasboringen In. de Waddenzee bespreekbaar moe
ten ziJn. Voorwaarde is wel dat een deel van de op
brengsten wordt bestemd voor het stimuleren van de 
noordelijke economie. Ouwerkerk kreeg in het noor
den van het land veel biJval. 'à> Is commissaris van de 
koningin van Groningen Vonhoff een groot voorstan
der van de boringen. Ook directeur generaal energie 
Dessens van Economische Zaken Is voorstander. En de 
oliemaatschappiJen natuurlijk ook. De milieubeweging 
onder aanvoering van de Waddenverentging is fel te
gensta.Rder. De uitkomst van de discussie geeft aan 
hoe in Nederland wordt gedacht over internationaal 
erkende natuurgebieden. Wordt het economie of ein· 
delijk eens een keer ecologie? 

* 

(foto: 
SEAprBSS, 
Utrecht} 
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Energie en exergie in 2010 
Wilbart Willems 
lid tweede kamer Groenlinks 

Het electridteltsverbrulk is het afgelopen jaar weer 
met 1% gestegen. Dat is teveel, willen we met z'n allen 
in 1994 weer op het nivo van 1989 zitten. En dat was 
wel de doelstelling uit het NMP en het BeleJdsplan 
Energiebesparing. In januari keurde minister Andries
sen het Electrtdteitsplan van de SEP voor de periode 
1993-2002 goed, ondanks tegenstand van de linkse 
oppositie in de Kamer. Daarin wordt ook rekening ge-

teitssector zal het vrijwel onmogelijk maken om de 
C02-doelstelling van het kabinet: stabilisatie uiterlijk 
in 1994/1995, te realiseren. De CRMH schrijft: "Dit 
zou namelijk betekenen dat andere sectoren in onze 
samenleving aanzienlijk hogere reducties zullen moe
ten opbrengen om de NMP!NMP+doelstellingen te re
aliseren." En daar gelooft niemand in. 

Een van de trucs die de regering probeert uit te ha
len, in navolging van de SEP, is het exergleverhaal. 
Exergie is een moeitijk woord voor het nuttiger ge

Buitenparlementair 

bruik van energie door het inzetten van 
electriciteit ter vervanging van andere 
energiedragers. Een voorbeeld: ruimte
verwarming door de afvalwarmte van 
electriciteitsproductie te benutten in 
plaats van door aardgas te verbranden, 
levert een C02- en milleurendement op. 
Maar ook de toepassing van andere ener
giebespartngstechnieken vragen meer 
electriciteit, bijvoorbeeld voor pompen 
of regelapparatuur. Zelf de invoering van 
de electrlsche auto wordt door de SEP 
opgevoerd als argument om de electrid
teltsvraag meer te laten groeten dan de 
economie. Deze voorbeelden,die op 
zichzelf juist zijn, worden wel erg snel 
gebruikt om de electrlciteltsvraag bllj
vend te laten groeien. Zowel de milieu
beweging als diverse advlesorganen heb
ben nogal wat bedenkingen bij deze 
conclusie. ZIJ stellen vast dat er nog veel 
te weinig onderzoek naar gedaan om het 
effect van exergie op de totale electrid-

houden met minder energiebesparing dus een grotere 
electridteitsvraag dan nodig is om de beleidsdoelstel
lingen te halen. Deze lijn wordt ook doorgetrokken in 
het Tweede Structuurschema Elektrldteitsvoorzienlng 
dat in met werd gepresenteerd. De inspraakprocedure 
daarvoor is inmiddels afgerond en in veel commenta· 
ren werd kritiek geuit op het veel te hoge 'vraagscena
rio' dat daarin wordt gehanteerd. Zo wordt tot 2010 
slechts gerekend met een efficiencyverbetering van 
IS%, terwijl de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken 
voor een efficiencyverbetering van 20 % in het jaar 
2000. En volgens Natuur en Mllleu is met de beschik
bare technologie in 2000 al een reductie van 40% te 
realiseren. Ook de Centrale Raad voor de Milleuhygie
ne, de gezamenlijke provincies, de WaddenAdviesraad 
en vele anderen bekritiseren de doelstellingen ln het 
Structuurschema. De daarin voorgestelde C02-doelstel
Ung van stabilisatie In het jaar 2010 voor de electdd-
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teltsvraag te kunnen vaststellen. Boven
dien zijn er tal van voorbeelden te bedenken waarin 
juist electriciteit efflcienter vervangen kan worden 
door gas. Bijvoorbeeld bij boilers, fornuizen of wasma
chines. En zeker in de Industrie moet bekeken worden 
of electrtdteitsvreters als Aldel en Nedstaal nog wel 
toekomst hebben. Als die weg zouden vallen, bijvoor
beeld doordat de markt vee.l meer gebruik gaat maken 
van gerecycled aluminium en staal, kan de electrld
teltsproductie en dus ook de C02-uitstoot met vele 
procenten naar beneden. Kortom, het Structuursche
ma biedt een zeer onvoldragen toetsingskader voor ko
mende E-plannen. Als binnenkort deel lil van het 
Structuurschema verschijnt, de Regeringsbeslissing 
na~ aanletding van de inspraak, za1 ik zeer kritisch be• 
kifken in welke mate minister Andriessen rekening 
heeft gehouden met alle reacties. Daarna is immers de 
Tweede Kamer aan zet. 

* 
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E. Hasselaar Klimaatbouw BV 
U komt als woningbeheerder bouw
fysische problemen tegen. U wilt 
het onderhoudsbeleid verbeteren. 
Soms moeten er nieuwe oplossingen 
komen. 
Uw werkterrein raakt dan aan de 
specialismen van Klimaatbouw: 
- energiebesparingsplannen 
- advies binnenmilieu 
- ontwerp van zonnelioilers, serres, 

gevelsystemen 
-onderzoek naar onderhoudsbeleid. 
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Gelukkig 
kan 't anders 

Drie mul daaG~ &UI ta!el laumen we 
relcenillg houden met hel mllieu. 
Minder vlees en biologisclle prodilkien zijn 
een gezonde ontwikkeling, tot In de Derde 
Wereld toe. 
Er zun 'folop mogelljkbec1en om Z11lnlger om 
te spJin9en met 8l18J9Î8 en grondstoll:en. 
De IDelne Aa:de propageert zo'n gaonde, 
millelmiendelükeleefwijze, die ook een 
d.uuname omwikkeling In andere landen 
mooelült maakL Ideeën genoeg. Doet u mee? 
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~ TONZON 
~ Vloerisolatie 

Zeer hQ9~ isolatiewaarde 
(TNO getest) 

Drukkerij Mezdado v.o.f. 
lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 44 22 99 

Nu 30% subsidie 
op een complete 
aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 
Bel voor meer Informatie: 

0 053-332391 . 
Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

ieer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 

~. TONZON 
tJ.~ Vloerisolatie 

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 



Brandstof 
•••••••••••••••••••••••••••• 
Nucleaire 
optiebeurs 
Slotkoersen van vandaag (in dollars): 

vandaag gisteren hoogste koers 
vorig jaar 

cesium 137 45,00 44,60 51,30 
iridium 192 66,20 42,12 34,87 
kobalt 90 45,89 46,10 73,12 
krypton 85 86,00 89,00 94,78 
plutonium 239 6,00 8,20 245,83 
strontium 90 33,80 34,75 51,28 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Energie-terug
verdien tij den 

De hoeveelheid energie die een kerncentrale tij
dens zijn/haar levensduur produceert is bijna net zo 
veel als de hoeveelheid energie die in de centrale (en 
toebehoren) is gestoken. Netto levert een kerncentrale 
dus nauwelijks iets op. 

De eerste series zonnecellen deden er 30 jaar over 
om de geïnvesteerde energie terug te leveren. De hui
dige generatie zonnepanelen doen er 1 tot 6 jaar over 
om 'netto' energie te leveren. Van toekomstige zon
nepanelen wordt een energieterugverdientijd van een 
half jaar verwacht; daarna produceren ze nog 30 jaar 
elektridteit voor de samenleving. 

Windturbines verdienen zich binnen enkele maan
den terug. En dat is al jaren zo. 

(bron: Duurzame Energie, december 1992) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Snelle Oost
stroom 

De Berlijnse ambtenaar Thomas Jahn kwam op 4 
januari drie kwartier te vroeg op zijn werk omdat zijn 
wekkerradio 45 minuten 'voor' liep. Snel werd duide
lijk dat duizenden Berlijners ook te vroeg waren opge
staan. Inmiddels is het probleem gevonden: vrijwel 
alle klokken, wekkerradio's en tijdschakelaars lopen 
per dag vier minuten sneller dan normaal. De oorzaak 
ligt in het feit dat sinds de jaarwisseling de stroomnet
ten van Oost- en West-Berli jn aan elkaar gekoppeld 
zijn. 'Oost'-Berlijn betrekt haar stroom uit de Oekraïne 
en Rusland. En daar kijken ze niet zo nauw naar de fre
quentie van de wisselstroom. Alle westerse klokken 
zijn afgesteld op een frequentie van 50 Herz, terwijl de 
Russische stroom een frequentie heeft van 51 Herz. 
Klokken gaan dan sneller lopen. De tijd-chaos zal nog 
tot het voorjaar van 1994 blijven bestaan . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Prijsvraag 
Tsjernobyl 

De autoriteiten in de Oekraïne hebben een 'prijs
vraag' uitgeschreven voor een afdoende oplossing 
rond de sarcofaag. De betonnen verpakking van de 
Tsjemobyl-ramp-reactor vertoont grote scheuren en de 
levensduur lijkt korter dan verwacht 

Volgens het Staatscomité voor Nucleaire Veiligheid 
zijn er meer dan 330 suggesties binnengekomen van 
onderzoeksinstltuten en gespecialiseerde firma's uit de 
hele wereld. De inschrijvingstermijn loopt tot 26 april 
a.s.: de zevende verjaardag van de ramp. 
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