


Redactioneel 
Het is weer verkiezingstijd. De tijd voor de politieke partijen om enerzijds voorgenomen 
bezuinigingen toe te lichten en anderzijds zich zo goed mogelijk voor te doen. De vier 
grootste politieke partijen in Nederland gaan steeds meer op elkaar lijken, wordt be
weerd. Dat wil ik geloven, maar bij de VVD weet ik dat zo net nog niet. Ik wil het hier 
niet hebben over de afschaffing van het minimumloon. Nee, het bijzondere van de VVD 
is dat zij drie oud-ministers van milieuzaken herbergt. Dit heb ik altijd al vreemd gevon
den. Hoe kun je milieuminister zijn namens een partij, die enkel overdaad voor (rijke) 
burgers ondersteunt. Milieu is alleen maar lastig voor hun leefstijl. De programmacom
missie van de WD presteert het daarom om een uiterst magere verkeer-, landbouw- en 
milieuparagraaf voor te stellen. Zouden ze daarover liever helemaal niet willen schrijven 
en het maar aan de 'markt' willen overlaten? Het lijkt er op. De genoemde ex-bewinds
lieden konden dat natuurlijk publiekelijk niet toelaten en hebben hiertegen terecht ge
protesteerd. 
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Hout·hakselelektriciteitscentrales 
In Oostenrijk wordt hout zeer populair als vervanging voor olie en steenkool. Houtcentrales 

zouden bijna de helft van de energievoorziening kunnen dekken. Maar vanuit de energie

sector en de papiersector bestaat weerstand. Ook Nederland kent initiatieven voor een 

inheemse energiebron in de vorm van houtpoeder. 

WIMKERSTEN 

Bij de afweging tussen de bouw van nieuwe fossiel ge
stookte centrales en de inzet van duurzame energiebron
nen, kiest Oostenrijk duidelijk voor de laatste optie. In 
november 1978 werd kernenergie 'taboe' verklaard: een 
krappe meerderheid van de bevolking (50,47 procent) gaf 
tijdens een referendum aan dat Oostenrijks enige en eer
ste kerncentrale van Zwentendorf niet in gebruik geno
men mocht worden. Dat was een onverwacht resultaat 
na een massieve informatiecampagne van de Oostenrijk
se elektriciteitsmaatschappijen. 

Voor de Oostenrijkse samenleving is biomassa een 
voor de hand liggende duurzame energiebron. Onder het 
begrip biomassa verstaan de Oostenrijkers - anders dan 
de rest van de wereld - alle vormen van hout: van boom
stammen, takken, zaagsel tot dennenaalden en schors. 
Deze energiebron biedt in dit bosrijke land louter econo
mische voordelen. Biomassa ('het groene goud') kan in 
de komende vijf jaar uitgroeien tot dé geduchte concur
rent voor gas, steenkool en olie in de zuidelijke deelstaat 
Karinthië. 

BROEIKAS-NEUTRAAL 
"Het is toch van de gekke dat we dure olie kopen in Iran, 
terwijl de energie onder het raam groeit", aldus een bur
gemeester die zich sterk maakt voor de plaatsing van klei
ne biomassa-centrales in zijn gemeente. Bovendien is de 
uitstoot van co2 bij biomassa geringer dan bij de echte 
fossiele brandstoffen. Zelfs als de transporten op korte en 
middellange afstand worden meegerekend, is de balans 
enigsZins in evenwicht. Transporten over langere afstan
den verhogen uiteraard de uitstoot van kooldioxide. 

De reductie van de C02-uitstoot met vijftig procent 
in de komende 20 jaar wordt ingegeven door het Kli
maatverbond, dat in de Oostenrijkse lokale politiek zeer 
prominent aaJ;twezig is. Ongeveer 60 gemeenten en vijf 
deelstaten hebben deze verklaring ondertekend, waar
door ze zich verplichten tot het treffen van anti-broeikas
maatregelen. De bondsregering in Wenen heeft vorig jaar 
bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen in het jaar 
2005 met 20 procent gedaald moet zijn. Karinthië betrekt 
nu al 40 procent van haar elektriciteit uit duurzame ener
giebronnen. Waterkracht is de meest populaire bron. In 
de komende tien jaar moet het aandeel van de duurzame 
bronnen met 10 procent worden uitgebreid. Deze uitbrei
ding met 150 megaWatt vergt een investering van drie 
tot vier miljard Oostenrijkse schilling. Daarnaast telt de 

deelstaat meer dan 80 hectare oppervlak aan zonnecol
lectoren. Eénderde van de bestaande woningen wordt 
verwarmd met 'het groene goud', waarbij het hakselhout 
in de praktijk even gemakkelijk hanteerbaar is als olie uit 
een tank of kolen uit een kit. 

Ook de opstelling ten opzichte van de energiebedrij
ven speelt een rol. Biomassa-centrales zijn in principe 
kleinschalig (tussen 100 en 1000 kiloWatt). Ze kunnen 
uitstekend decentraal worden ingezet op die plaatsen 
waar de energie nodig is. Ook kleinere dorpsgemeen
schappen komen zodoende in aanmerking. In de regel 
worden door de energiemaatschappijen grootschalige 
stadsverwarmingssystemen aangelegd in de stedelijke ge-

Oostenrijk werkt 
aan biomassa 
bieden. Maar de EVU's (Energie Versorgungs Unterneh
men) worden beticht van monopolie-gedrag. Bovendien 
lijken de Oostenrijkse energieboeren niet erg energiebe
wust te opereren gezien hun promotie-activiteiten om de 
aanschaf van elektrische boilers te stimuleren. De regio
nale energiemaatschappij KELAG (Kärntner Elektrizitäts
werke A.G.) moet het vaak ontgelden: "KELAG snapt het 
nog steeds niet, die lopen gewoonweg vast met hun 
grootschalige opwekking. En ze blijven reclame maken 
voor hun elektrische boilers. Dat is toch volkomen ou
derwets". 

Ook uit een heel andere hoek komt weerstand. Oos
tenrijks grootste papierproducent is bang voor deze nieu
we concurrent omdat ze beiden op dezelfde houtmarkt 
opereren. De papiergigant vreest in de nabije toekomst 
tekorten aan cellulose en houtslijpseL Het gevolg daar
van zou zijn dat op z'n minst de prijzen van hout-pro
dukten fors zouden stijgen. Voor biomassa-toepassingen 
liggen nu 25 projecten klaar, samen goed voor 44 mega
Watt vermogen. De geschatte investeringen bedragen 300 
miljoen schilling, ongeveer 45 miljoen gulden. 

ZUREREGEN 
Ofschoon de vrees van de Oostenrijkse papierindustrie 
niet helemaal onterecht is, speelt een andere factor mee. 
De toestand van de bossen gaat ook in Oostenrijk hard 
achteruit als gevolg van de zure regen. Daardoor wordt 
Oostenrijks hout minder bruikbaar als grondstof voor de 
produktie van papier. Dat is op zich nóg een reden om de 
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Inzet van fossiele brandstoffen snel af te bouwen. Ook 
kleine klimaatveranderingen, zoals perioden van droogte 
In de lente en onverwacht sterke regenval in de herfst, 
zijn voor minister Fischler (Bosbouw) de voorbodes van 
dramatische ontwikkelingen. Fischler is een groot voor
stander van een forse enetgleheffing (eco-tax) op alle fos
siele brandstoffen. "De gasprijs wordt kunstmatig laag ge
houden, waardoor de inzet van broeikas-neutrale biomas
sa moeilljk blijft. Met de opbrengsten van die energie
heffing kunnen we onder andere de Inzet van blomassa 
rendabel maken". 

VIJF PROCENT BOOMmOOM 
Onder de titel 'Stroom uit de boom' presenteerde de Wa
geningse stichting Bos en Hout eind vorig jaar een studie 
naar de mogelijkheld om In Nederland hout in te zetten 
bij de elektridteitsopwekklng. De stichting gaat uit van 
het COz·neutrale karakter van bout: bij de verbranding 
van hout komt evenveel kooldioxide vrij als werd opge
slagen tijdens de groei van een boom. Dankzij deze ktlng· 
loop is geen bijdrage aan bet broeikaseffect te verwach
ten. 'Bos en Hout' benadrukt het feit dat onbenut bout in 
de natuur of op stortplaatsen gewoon ligt weg te rotten 
en tijdens dat proces ook COz produceert. Waarom bet 
hout niet nuttig verbranden om stroom op te wekken? 
Naar schatting 1,6 mU)oen ton bout kan jaarliJks worden 
benut, waarmee het aandeel van bout als inheemse ener· 
glebron ongeveer viJf procent zou bedragen. 'Bos en 
Hout' gaat ervan uit dat ook afvalhout uit de bouw en de 
verpakkingsindustrie wordt meegenomen. 

Een bekende Brits-Nederlandse oliemaatschappij be~ 
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weegt zich al geruime tijd op de biomassa-markt. Het 
grootste potentieel voor toepassing van blomassa als 
energiedrager is te vinden in de elektrlciteltsproduktle, al
dus SheU in de (chloorvrije) brochure 'Biomassa, duurza
me energie'. Meer dan dertig procent van de huidige w~ 
reldvraag naar elektrldtelt kan gedekt worden via bebos
slngsprogramma's. Stroom uit hout(afvaJ) is iets duwder 
dan stroom uit steenkool; wanneer d~ energieheffingen 
zijn ingevoerd, wordt biomassa zelfs goedkoper, voorop
gesteld dat blomassa wordt vrijgesteld van een energ:l~ 
heffing. Inmiddels heeft Shell 250.000 hectare bos aange-

plant op het zuldelijk half· 
rond "om ervaringen op te 
doen met nieuwe technolo
gie!n en commerd~le mo
gelijkheden te verkennen•. 

Een onderzoek van 
de werkgroep 'Brandhout' 
(met onder andere de 
KEMA) wijst uit dat het 
technisch 01ogelljk is 001 
In de huidige kolencentra· 
les ongeveer tien procent 
van de steenkool te vervan· 
gen door houtpoeder: ver
splinterd en verpoederd 
bout van maximaal één 
mUilmeter. Op die manier 
wordt Olaxlmaal tien pro
cent Dllnder steenkool ver
stookt .. De EPON (Energie 
Produktiebedrijf Oost Ne
derland) gaat vanaf dit na
jaar jaarlijks 60.000 ton 
boutpoeder bijstoken in 

baar elektriciteitscentrale te Nijmegen. Een steenkoolbe
sparing van 45.000 ton. Naast boutpoeder bieden kunst
stoffen, papier, karton, zuiverlng$Silb en .... cacaodoppen 
een veelbelovend perspectief. 

Ook op andere terreinen bestaan er Nederlandse lnl· 
tlatleven om meer bout en houtprodokten te gebrulken 
als vervangende brandstof. Een boutzagerij in Echteld 
(ten oosten van Tiel) verstookte vroeger het resthout van 
de zagerij In een boutmot-verbrandlngslnstallatle. Met 
een Investering van biJna 200.000 gulden beschikt men 
nu over een splinternieuwe verbrandlngslnstallatle, waar
In boutschors wordt verbrand ten behoeve van de eigen 
verwarmlng. Door een optimale verbranding, met lnacht
neDllng van aUe toekomstige milieu-eisen, kan boom
schors als brandstof worden Ingezet; in het verleden werd 
boomschors als afval naar de stortplaats afgevoerd. De za
gerij vennljdt stortkosten, terwijl het resthout verkocht 
wordt aan een spaanplaatfabriek en een financteel voor· 
deel oplevert. De )aarUjkse gasbesparing bedraagt 70.000 



m3, terwijl de investering in vier jaar is te
rugverdiend. 
Deze energiebesparingstechniek werd fi
nancieel ondersteund door NV Novem, en 
dient als praktijkmodel voor andere hout
zagerijen en de meubelindustrie. 

HOLTLAND 
Om de Europese overschotten aan graan
produkten en aardappelen weg te werken, 
heeft de Europese Unie een nieuwe bos
bouwregeling ingesteld om braakliggende 
akkers te herbebossen. Als een akkerbou
wer voor 20 jaar zijn grond uit produktie 
neemt om bomen te planten en produk
tiebos aan te leggen, ontvangt hij 1.500 
gulden per hectare per jaar. Bij arealen 
van groter dan 50 hectare loopt de premie 
op tot bijna 1.600 gulden. 

Afgelopen december werd de voorlopi
ge subsidieregeling in Nederland van 
kracht, en binnen drie dagen was het bud
get (van 1993) van twaalf miljoen gulden 
al op. Dit jaar rekent het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 
een groter budget uit Brussel. Het streven 
is om jaarlijks twaalfhonderd hectare 
landbouwgrond permanent uit produktie 
te nemen en te bebossen. De meeste ani
mo voo.r deze omschakeling komt uit de 
provincies Zeeland, Drenthe en Gronin
gen, waar 66 akkerbouwers in totaal 8000 
hectare grond hebben aangeboden. De 
toekomstige herbebossing in eigen land 
lijkt een aardige tegenhanger te worden 
van het FACE-project ('Forests Absorba
ting Carbondioxide Emission') van de Sa
menwerkende Elektriciteits Produktiebe
drijven, waarbij nieuwe bossen worden 
aangelegd in het buitenland om de COz
uitstoot van Nederlandse elektriciteitscen
trales te compenseren. Voor Tsjechië, In
donesië en Ecuador zijn samen 118.000 
hectare nieuw bos gepland, en voor Ne
derland slechts 124 hectare: 120 hectare 
bij Leeuwarden en 4 hectare te Bingerden, 
bij Doesburg. 
Straks krijgt 'Holland' haar oorspronkelij
ke naam 'Holtland' weer terug, het land 
van het hout. 

* 

Stralings
experimenten 
in VS 
De geheime experimenten in de Verenigde Staten met 

radioactieve straling waarvan de afgelopen maanden een 

belangrijk deel plotseling aan het licht is gekomen, zijn 

huiveringwekkend. Zowel hun aard als hun aantal zijn 

schokkend. De Amerikaanse regering heeft openheid van 

zaken beloofd. De vraag is hoever ze daarin wil gaan nu 

schadeclaims van duizenden slachtoffers verwacht 

kunnen worden. 

De openheid van 
de Amerikaanse 
energieminister 
O'Leary 

HARRY WALBURG 

Dat er zo nu en dan wordt gerotzooid met radioactieve 
stoffen, is allengs bekend. Wat echter in december en ja
nuari aan het licht is gekomen, gaat veel verder dan 'on
voorzichtig omgaan met gevaarlijke stoffen'. Het ging 
niet om een ongeluk of een ongelukkig toeval. Nee, de 
Amerikaanse regering liet bewust experimenteren met nu
cleair materiaal. Kankerpatiënten, zwangere vrouwen, 
geestelijk gehandicapte kinderen en pasgeboren baby's 
waren de proefkonijnen. De experimenten met radioac
tieve straling vonden in het geheim plaats in de jaren '40 
en '50; enkele zelfs tot in de jaren '80. De Amerikaanse 
overheid was de opdrachtgever en financierder van deze 
experimenten. 

ATOMAIRE REGEN 
Buiten deze experimenten, waarbij radioactieve stoffen 
direct aan mensen zijn toegediend, raken nu ook experi
menten bekend waarbij radioactieve stoffen in de atmo
sfeer zijn verspreid. Na de Tweede Wereldoorlog bevon
den de Verenigde Staten zich in een nucleaire wapenrace. 
Hoe radioactiviteit zich verspreidt na de ontploffing van 
een atoombom was bepalend voor de doeltreffendheid 
van een bom. Daarom was onderzoek naar de versprei
ding van nucleaire deeltjes noodzakelijk. Zo hebben in 
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New Mexico twaalf experimenten plaatsgevonden waarin 
radioactieve deeltjes uit een B-1"7 bommenwerper zijn 
losgelaten. Gekeken werd naar de 'fallout' van deze deel
tjes. De deeltjes bleken onverwacht ver (soms 100 kilo
meter ver) te komen. 

Volgens het Nationale Laboratorium voor kernonder
zoek In Los Alamos, zijn tussen 1944 en 1961 ongeveer 
250 van dergelijke experimenten uitgevoerd. Dit gebeur
de·op veiSchillende lokaties In de staten New Mexico, 
Nevada, Utah en Washington. Bij sommige van deze 
proeven zijn deeltjes uit een vliegtuig gegooid, bij som
mige zijn ze van de grond uit verspreid en bij een aantal 
experimenten Is een oorlogssltuatle nagebootst. In okto
ber en november 1949 zijn bijvoorbeeld twee bommen 
van. 1000 kilo op een proefterrein In Utah gegooid. In 
deze bommen zat radioactief tantalum. Beide bommen 
bevatten 1766 curies (strallngseenheden) aan radlo-acti
viteli, terwijl normaliter een dul7.endste van een curie al 
schadelijk voor de gezondheld Is. Dit militaire experi
ment Is minimaal vier maal herhaald In de periode 1950-
1952. 

Al met allijkt het geen toeval meer dat het aantal ge
vallen van leukemie onder kinderen In Utah 2,5 maal zo 
hoog Is dan In de rest van de VS. 

Het feit dat de regering van de VS nucleaire experimen
ten op mensen uittestte, roept allerlel ethische bezwaren 
op. Met na:me dè experimenten op. proefpersonen doen 
denken aan de nazi-praktijken In concentratiekampen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeker bij een aantal van 
deze experimenten zijn mensenrechten zwaar geschon
den. Dat dergelijke experimenten überhaupt op menseq 
worden uitgevoerd Is al onbegrijpelijk. Wat zelfs huive
ringswekkender Is dat bij voorkeur 'zwakke groepen' als 
proefpersonen worden gebmikt (zwangere vrouwen, 
zwakzinnige jongens en pasgeboren baby's). En alsof dit 
nog niet genoeg is blijkt ook nog een aanzienlijk aantal 
van zulke experimenten te hebben plaatsgevonden. 

OUD NIEUWS! 
Raar is dat al In 1986 een rapport over deze experimen
ten Is verschenen met de titel 'Amerikaanse Nucleaire 
Proefkonijnen'. Dit rapport is geschreven door een sub
commissie van het Amerikaanse Huls van Afgevaardig
den. Het haalde echter nauwelijks de pers. Misschien dat 
de huidige grote aandacht van de media is te wijten aan 
twee 41ngen. Ten eerste bestaat een nieuwe beleidslijn 
van 'openheid' bij het Amerikaanse ministerie van Enèr· 
gle. Ten tweede zorgde de Amerikaanse journaliste Elieen 
Welshome voor goed werk. Zij bracht één experiment In 
het bijzonder onder de aandacht van het publiek. 

TElEFONISCHE MELTDOWN 
De door Olnton aangestelde minister van Energie, Hazel 
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Een kort overzicht 
-1. n..-1945 en1950 kregen 19 zwakzinnigejon

gens van de 'Femald S1ate School' in Mas
sachusetts cornflakes met radioactleve melk en 
radioactieve ijzerdeeltjes te eten. De ijzerdeel
tjas alleen al zorgden voor aan Inwendige bestr
aling gelijk aan vijftig r6ntgen-bestralingen. De 
ouders van de Jongens kregen een brief, waarin 
stond: •we o-egen een groep van onze bes
te leerlingen, waaronder uw zoon, op een specl
aal dieet te zetten, rijk aan Ijzers en vitaminen. • 
Tegen de jongens zelf werd gezegd dat ze deel 
uitmaakten van de ·Fer~ld Wetenschapgroep• 
Doel van dit experiment was meer Inzicht te 
krijgen In de werking van de menselijke spijs
vertering. 

-1. Aan circa achthonderd zwangere vrouwen -
den eind jaren veertig radioactleve staalpillen 
toegediend. Het was aan door de regering on
dersteund axperlment ven de Venderbilt Univer
sitelt In Tennassae. De bedoeling was deinvloed 
van radloac:tleve straling vast te stellen op de 
ontwikkeling van foetussen. Een ong-oon 
hoog percentage van deze vrouwen kraag later 
kanker. 

-1. In de staten Arkansas. Michigan, Nebraska en 
Tennas- zijn 235 pasgeboren baby's Ingaspo
ten met lodlne 131, aan licht-radioactleve lso· 
toop. Dit gebeurde in een onderzoek naar de 
werking van de schildklier biJ Jonge baby's. 

I. Tot in de. jaren '80 zijn in de staten Oregon en 
Washington de testikels van 131 gezonde ge
vang-nblootgesteld aan hoge concentlatles 
röntgenstraling. De geveng-n kregen er goed 
voor betaald, maar waren nauwelijks op de 

O'Leary, toonde zich tijdens een persconferentie In de
cember geschokt over de gehelnle nucleaire experimen
ten. Ze beloofde volledige openheld van zaken over deze 
experimenten. Sinds ze aan het bewind is, heeft ze al een 
deel van de 32 miljoen 'geheime documenten', die ze op 
haar departement aantrof, voor het publiek beschikbaar 
gesteld. Ze wil een eind maken aan de 'cultuur van be
drog', die voorheen heerste ·bij het ministerie van Ener
gie. De recente gegevens over de geheime nucleaire expe
rimenten komen voort uit deze nieuwe openheid. 

Inmiddels heeft president Clinton opdracht gegeven tot 
een offldeel onderzoek naar het aantal slachtoffers van 
de strallngsexperlmenten. Verder overweegt de president 
schadevergoeding aan personen die nadeel hebben on
dervonden van de door Washington ondersteunde stra
lingsproeven. Bovendien is een gratis telefoonlijn open
gesteld waarheen mensen kunnen bellen, die denken het 

hoogte van de risico's. De bedoeling was uit te 
zoeken bij welke dosis straling mannen steriel 
wardan an hoe lang ze dan steriel bleven. NASA 
en de AEC !Atomie Energy Commission) hadden 
belang bij dit onderzoek, In verband met sterili
teit bijastronauten en med-kers van nucl• 
aire installaties. 

-1. In opdracht van het Amerikaanse ministerie van 
Defensie zijn tussen 1980 en1971 stralingsexpe
rlmenten uitgevoerd bij 87 terminale kankerpao 
tiinten. Het doel was uit te vinden hoe grond
troepen zouden functioneren tiJdans aan stoom
aanval. Ven deze 87 patlinten waren 84 'zleken
foncls-patiinten' en hadden 81 een donkere 
huidskleur. Sommige ven deze patlinten kregen 
250 rads aan straling toegediend. Deze dosis is 
groot genoeg om zeker eenvijfde van hen bin
nen twee weken te laten sterven aan infectlas 
door 4!811111'11stig verzwakt immuniteits-sys
teem. Geen van deze patlinten bevond zich in 
de eindfase van hun ziekte. Na toediening van 
de straling stierven ven de aerate 40 proefperso
nen 9 binnen 38 dagen en25 binnen 80 dagen. 
Er bievan dus maar zes mensen 'leven'. 

-1. In 1963 en 1984 -d bij een nucleair axperl
ment bij vijf proefpenonen radloac:tlef fosfor in
gespoten. Met dit experiment wilde men onder
zoeken hoeveel radioactiviteit. mensen opnemen 
bij het eten van radioactlef vervuilde vis uit de 
Columbla-rivler. In die tijd loosde het Henford 
onderzoekscantruin radloac:tleve elementen in 
de rivier, afkomstig van negen, plutonium pro
ducerende, kernreactoren. 

slachtoffer te zijn geweest van een dergelijke proef. Deze 
telefoonlijn staat voortdurend roodgloeiend. De eerste 
dag belden meer dan tienduizend mensen. Veel veront
ruste Amerikanen denken blijkbaar het slachtoffer te zijn 
geweest van een geheim strallngsexperlment. Wellicht 
dat het vermoeden van een deel van deze bell~rs op 
waarheld benlst. Het door Cllnton afgekondigde offldl!le 
onderzoek zou deze tips ook moeten natrekken. De vraag 
is echter of de regering het zo prettig vindt om al deze 
tips te pnderzoeken. De schadevergoedingen die de Ame
rikaanse regering belooft, kunnen wel eens in de miljar
den guldens gaan lopen. In de Verenigde Staten staat een 
leger van advocaten klaar om voor de slachtoffers elke 
'penny' eruit te persen. 

DOCUMENTEN VERNimGD 
Hoe goed het offldl!le onderzoek ook bedoeld is, op dit 
moment is slechts het tipje van de sluier gelicht en uit-

eindelijk zal niet meer dan de top van de Ijsberg bekend 
zijn. Zo vernietigde de CIA een groot deel van de docu
menten over de geheime strallngsexperimenten, uit de 
tijd van de koude oorlog. Dit gebeurde waarschijnlijk al 
In 1973. Verder is duidelijk dat een aantal machtige orga
nisaties en Instantles bij de experimenten betrokken zijn 
geweest. Dit zijn bijvoorbeeld de NASA, het Pentagon, de 
CIA, de AEC (Atomie Energie Commlsslon), verschillende 
gwte universiteiten, vooraanstaande geleerden en het 
ministerie van Energie zelf. Niet al deze Instantles zullen 
zo happig zijn om de wile was buiten te hangen. 

Of Washington nu echt openheld wil betwijfelt de jour
naliSte Elieen 
Welshome ten zeerste. Ellèen Welshome schreef in de
cember een artikelenserie over een geheim stralingsexpe
riment, waarin 18 'gewone' ziekenhuis-patll!nten niets
vermoedend met plutonium zijn Ingespoten. Na zes jaar 
speuren had ze vijf van deze voorheen anonieme slacht
offers geidentiftceerd. Ze kon nu de persoonlijke geschie
denis van deze vijf beschrijven en dat sprak het lezerspu
bliek bijzonder aan. Eerst publiceerde ze haar spraakma
kende artikelen In The Alberquerque 1rlbune, een 'regio
naal' dagblad In New Mexico. Vervolgens publiceerde de 
New Vork Times een artikel van haar hand. Pas een dag 
daarna gaf miniSter Hazel O'Leary haar geroemde pers
conferentie In Washington over de geheime strallngsex
perimenten. Volgens Elieen zijn het de nieuwsmedia en 
niet de regering die het verhaal over de experimenten 
aan het daglicht hebben gebracht. De grote tegenwerking 
die ze van de overheld ondervond en nu nog ondervindt, 
duldt volgens haar niet op die 'nieuwe openheid'. Dit 
geldt ook voor het ministerie van Energie. Een verzoek 
om een bepaald document, dat Eileen Indiende ·onder de 
'Freedom van Informatlon A~, werd afgewezen. Toen ze 
daarop In hoger beroep ging. kwam een ambienaar van 
het ministerie helemaal vanuit Washington naar Alber
querque om haar het beroep persoonlijk af te raden. Ze 
hoefde niet eens zo'n geweldige speurzin te hebben om 
te constateren dat daar iets niet klopte. Op dit moment is 
ze druk bezig om tips van de vele mensen na te !rekken, 
die de Tribune dagelijks opbellen. Op de vraag waarom 
deze mensen niet naar het ministerie van Energie bellen 
antwoordt ze~ "Zou jij de vos binnenhalen als de kippen 
ziek zijn?" 

De vraag is of minister O'Leary een nieuwe profete van 
openheld naar de burger Is of eerder een geniale stratege, 
die de deksel net zo ver van de pot doet totdat de hon
den stoppen met blaffen. 

* 
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De grote verzekeringsmaatschappijen vrezen 

de klimaatveranderingen en hijsen de 

stormbal. De reserves raken uitgeput 

vanwege de enorme schade-uitkeringen na 

grote natuurrampen. Mogelijk biedt het 

Klimaatverdrag uitkomst en komen de 

overheden in het geweer tegen het 

broeikaseffect. 

WIMKERSTEN 

V olgens het KNMI is het windklimaat (in Neder
land) deze eeuw niet gewijzigd. Ook de laatste 
zes jaar zijn er geen opvallende wijzigingen 

waar te nemen in het windklimaat Het stormt niet vaker 
dan in de jaren daarvoor. De Duitse hoogleraar Gerard 
Berz is er echter van overtuigd dat er meer stormen ko
men als gevolg van de opwarming van de aardatmosfeer. 
De toename van het broeikaseffect doet de gemiddelde 
temperatuur stijgen, waardoor de kansen op depressies 
toenemen en er vaker stormen zullen optreden. Berz is er 
zeker van dat in de winter meer energie vrijkomt, met 
mêêr stormen en mêêr stormschade. 

natuurramp meer dan twee miljard gulden. Maar in de 
periode 1987 tot 1993 deden zich twaalf grote natuur
rampen voor, die samen een schade van bijna 100 mil
jard gulden veroorzaakten. Alleen al in 1993 'verloren' de 
maatschappijen meer dan 54 miljard ais gevolg van na
tuurrampen. De Japanse vereniging van assuradeurs 
vreest voor haar voortbestaan als het aantal orkanen 
blijft toenemen. Zij wijst op de extreme orkanen die in 
de afgelopen zeven jaar het Caraibisch gebied en de Stille 
Oceaan hebben geteisterd. 

Ook de uitzonderlijke droogte-perioden in Zuidelijk 
Afrika, Noord-Brazilië en Californië veroorzaken schade 
die gedekt moet worden. Hetzelfde geldt voor de deels 
onverwachte overstromingen in de Verenigde Staten 
(Mississippi), Pakistan, Bangladesh en China. 

De wereldverzekerlngsmarkt beschikt nog over een fi
nanciële reserve van 120 miljard gulden. Die kan in êén 
klap uitgeput raken. Dan is de aarde niet meer verzekerd. 

KLIMAATVERDRAG OP 21 MAART IN WERKING 
Misschien komt er verlichting in de penibele situatie van 
de verzekeringswereld. Tijdens de UNCED-conferentie in 

Verzekeringsm!~tt~çbappijen 
1n rep en roer 

8 

Berz is werkzaam bij de schadeverzekeringsmaat
schappij Munich Re in München. Dit bedrijf constateert 
naar zijn zeggen een duidelijke toename in de omvang 
van de schade-uitkeringen als gevolg van het optreden 
van zwaardere stormen. Het bedrijf waarvoor hij werkt is 
de grootste herverzekeraar ter wereld, die heel wat klap
pen moet opvangen. Een herverzekeraar krijgt verzeke
ringspolissen van andere verzekeraars die het risico te 
groot vinden en neemt dan zelf dat risico op zich. In 
april 1993 richtte het bedrijf in München een dringend 
appèl aan regeringen, ondernemers en de verzekeringsin
dustrie "om onmiddellijk in aktie te komen in verband 
met dramatische ontwikkelingen met betrekking tot na
tuurrampen". 

Volgens Munich Re "vragen de dreigende klimaatver
anderingen om urgente en drastische maatregelen". De 
grote verzekeraars baseren zich op de voorspellingen van 
het IPCC (International Panel on Climate Change). 

SLECHTE VOORUITZICHTEN 
De verzekeringsindustrie, met een omzet van enkele bil
joenen guldens per jaar, ligt duidelijk wakker van het 
broeikaseffect. lUssen 1966 en 1986 kostte geen enkele 
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Rio de Janeiro in de zomer van 1992 werd door meer dan 
150 staatslieden en regeringsleiders het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (kortweg 
"Klimaatverdrag") ondertekend. Voordat zo'n verdrag 
daadwerkelijk in werking kan komen, dienen minimaal 
50 landen dit verdrag te ratificeren. Dat betekent in de 
praktijk dat elk parlement er zich over moet uitspreken 
en dat de wettelijke kaders worden geregeld. 

Nederland heeft op 20 december 1993 ais 48e land 
het Klimaatverdrag geratificeerd, en een dag later volg
den Denemarken, Portugal en de Europese Unie. Met 
deze club van 51 wordt het mogelijk het Klimaatverdrag 
in werking te laten treden. Dat gebeurt op 21 maart aan
staande. Volgend jaar maart zal in Berlijn de eerste confe
rentie van de deelnemende partijen plaatsvinden. 

VOORKOMEN 
De belangrijkste doelstelling is het voork6men van kli
maatveranderingen door de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen. Voor de rijke landen betekent dit er 
maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot 
van de C02- emissies in het jaar 2000 terug t-e brengen 



op bet niveau van 1990. Dat zal een heel karwei worden 
zoals de praktijk in Nederland aantoont. 

Volgens de doelstellingen van het NMP-Plus èn NMP· 
2 dient In het jaar 2000 de uitstoot in Ne-
derland van co2 . bet belangrijkste broei-
kasgas • met 3 tot 5 procent gereduceerd te 
zijn. In werkelijkbeid Is het omgekeerde 
bet geval en wordt een constante groei 
waargenomen, die zal lelden tot een uit· 
stoot-toename die in 2000 mogelijk 15 
procent hoger ligt dan In 1989. De uitstoot 
in Nederland bedraagt jaarlijks ongeveer 
t90.ooo.ooo.ooo kilo co2. 

Nog in 1990 concludeerde de Europese 
Commissie dat ons land technisch èn eco
nomisch in staat is om de uitstoot in 2005 
met 19 procent te verminderen, ten op- ,,. 
zichte van bet jaar 1989. "Om deze reduc- ( 
tie te bereiken is een beleid vereist dat de 
bevolking moet overtuigen te investeren 
il:î energiebesparende maatregelen", aldus 
een commissie van deskundigen in Brus
sel, die de volgende maatregelen opsomt: 
besparing in h!Jishoudelljk verbruik en het 
verkeer, overschakelen van steenkool op 
aardgas (bij de elektriciteitsopwekking), 
brandstofcellen en warmtepompen, wind
energie en zonneboilers. Opvallend in dit 
lijstje ls het ontbreken van energiebespa
rende maatregelen in de Industrie en de 
agrarische sector. 

Ook de belpende band van de Europe· 
se Unie wordt node gemist. Een zestal lid
staten, waaronder Nederland, heeft tijdens 
diverse bijeenkomsten van de milieuminis
ters te kennen gegeven dat zij pas over
gaan tot uitvoering van de gemeenschap-
pelijke doelstelling ('stabilisatie van de totale kooldioxi
de-uitstoot') als de Europese Unie daarvoor ook de beno
digde instrumenten aanreikt. Eén van die instrumenten Is 
de veel besproken 'energieheffing', die maar niet van de 
grond komt (zie ook de rubriek Buitenparlementair ach
terin dit blad). 

Nu op 21 maart het Klimaatverdrag offldeelln werking 
treedt, is de Europese Unie verplicht om binnen zes 
maanden een plan op te stellen waarin wordt aangegeven 
hoe de gemeenschap als geheel aan de verplichtingen tot 
emissie-reductie zal voldoen. Binnen het Nederlandse 
NMP2 is een bedrag van 319 miljoen gulden opgenomen 
voor internationale milieuprojecten. Voor het thema kli· 
maatverandering staat 504 mil}oen gulden op de begro
ting. 

MOOIENAMEN 
Het ministerie van VROM verwijst onder andere naar de 
Vervolgnota Energiebesparing en diverse reeds bestaande 

Eur~pese (energie)projecten die allemaal wonderschone 
namen hebben gekregen. De programma's UIERMIE 
(technologische ontwikkeling energiebeleid), SAVE (ver
betering energle-effici~ntle), ALTENER (duurzame ener
giebronnen), EPOCH (programma voor klimatologie), 
STEP (wetenschap en technologie voor milieubescher
ming) en JOULE (energiebesparing) werden in bet verle
den al op poten gezet. Het gevaar dreigt dat de Europese 
Unie naar deze projecten gaat verwijzen, zonder verder 
werk te maken van speciale nieuwe co2 reductie-projec
ten. De 'energieheffing' zou dan weer uit het beeld ver
dwijnen. Misschien kunnen de verzekeraars dwk gaan 
uitoefenen op Brussel. 

* 
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lilegaal verrijkt uranium 
Terwijl een mallemolen van vergunningen, 

beroepsschriften, pleitnota's en gedoog

verklaringen steeds meer rookgordijnen 

veroorzaakt, blijven de centrifuges van de 

uraniumverrijkingsfabriek in Almelo onver

stoord doordraaien. De milieubeweging heeft 

haar tanden gezet in een taaie materie en 

geeft niet toe. 

WIMKERSTEN 

Urenco verliest 
~ ~ . weer vergunning 

Vereniging Milieudefensie en Platform Stop UC (Ultra
Centrifugefabrieken) hebben, mede namens 24 particulie
ren en organisaties, op 21 december 1993 bij de Raad van 
State geëist dat een vergunning voor de uitbreiding van 
de fabrieken in Almelo wordt ingetrokken. Deze vergun
ning kreeg Urenco in januari 1992 zonder enige vorm 
van inspraak. 

De afdeling voor de geschillen van bestuur van de 
Raad van State heeft op 27 december 1993 de vergunning 
vernietigd, omdat het ministerie van Economische Zaken 
en Urenco BV "onvoldoende grond hadden voor de ver
wachting dat door gebruikmaking van deze vergunning 
geen groter gevaar, schade of hinder kan worden veroor
zaakt dan bij de eerder verleende vergunning in aanmer
king is genomen n. 

De Raad van State somt een groot aantal veranderin
gen op bij uraniumverrijkingsfabriek Urenco BV, waar
voor in het verleden helemaal geen vergunning was aan
gevraagd. 

STANDPUNT RAAD VAN STATE 
Het ontbreken van inspraakmogelijkheden wordt zeer 
zwaar opgevat: "Meer in het algemeen acht de Raad van 
State het achterwege laten van enigerlei vorm van in
spraak bij de totstandkoming van de beschikking be
zwaarlijk, omdat het in dit geval gaat om het verlenen 
van een vergunning voor een project (de verrijking van 
uranium, red.) waarvan bekend is, dat het in de samenle
ving breed gedragen weerstand ontmoet". Volgens de Wet 
Algemene Bepalingen Milieuhygiëne is een dergelijke in
spraakprocedure vereist, aldus de uitspraak. 

De Raad van State herhaalde met deze vernietigende 
uitspraak wat zij in mei 1992 over eenzelfde gang van za
ken rond kerncentrale Dodewaard zei: een vergunning 
voor een kernenergie-installatie kan en mag niet zonder 
inspraak worden verleend. Niettemin kreeg de exploitant 
van Dodewaard van de minister van Economische Zaken 
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(gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer) 
een "gedoogvergunning" om te blijven doordraaien, tot
dat een nieuwe ver,gunning zou worden afgegeven. 

STUKJE GESCHIEDENIS 
De Urenco-zaak is een herhaling van een eerdere identie
ke situatie. In 1991 werd de toen geldende vergunning 
(uit 1987) ook al vernietigd door de Raad van State omdat 
door het ministerie van Economische Zaken onzorgvuldig 
was gehandeld. Urenco had officieel een vergunning aan
gevraagd voor een uitbreiding tot 1.000 ton produktieca
paciteit per jaar, terwijl het in werkelijkheid om 1.085 ton 
ging. Deze ongemakkelijke situatie werd opgelost met een 
'gedoogvergunning', die later de benaming 'tussenver
gunning' kreeg. 

Zo'n constructie kent geen enkele rechtsgrond; het is 
een uitvinding van de minister van Economische Zaken 
die in de voorbije jaren al drie keer uit de kast is gehaald 
om kernenergie-installaties te redden. 

OPNIEUW IN B.EROEP 
Vereniging Milieudefensie en Platform Stop UC zijn ook 
tegen deze gedoogverklaring in beroep gegaan, in decem
ber 1993. Maar de Raad van State heeft dit beroep afgewe
zen omdat het tijdelijk terugbrengen van 1.085 tot 1.000 
ton capaciteit niet redelijk zou zijn in verband met de 
daaraan verbonden hoge kosten. Tijdens de zitting werd 
duidelijk dat het stilleggen van enkele onderdelen in de 
verrijkingsfabriek niet mogelijk zou zijn zonder aanzien
lijke schade en zeer hoge kosten. 

Urenco weigerde echter een bedrag te noemen, maar 
de Raad van State was overtuigd. Ook schermden de ver
tegenwoordigers van Urenco met leveringsverplichtingen 
en met verlies van werkgelegenheid in geval van capaci
teitsvermindering. 

Bij Urenco wordt momenteel een reorganisatie door
gevoerd, waarbij het totale personeelsbestand met tien 
procent wordt verminderd. 

ACHTERHAALDE VERGUNNING 
Volgens mr. A. van den Biesen, de advocaat van de mi
lieuorganisaties, valt Urenco nu opnieuw terug op een 
achterhaalde vergunning die op 16 juli 1981 werd ver
leend. "Dit betekent dat alle wijzigingen en uitbreidingen 
die sinds die datum zijn aangebracht niet door een 
rechtsgeldige vergunning worden gedekt. Ook betekent 
dit dat niet kan worden vastgesteld of Urenco sinds 1981 
voldoet aan de wetenschappelijke inzichten en de stren
gere normeringen die sinds 1981 zijn ontwikkeld". 

NIEUWE VERGUNNING 
Intussen heeft Urenco (op.30 december 1993) een nieuwe 
vergunning gekregen voor de produktie van 2.500 ton per 
jaar: 1.500 ton in de bestaande fabriekshal en 1.000 ton 



in een nieuwe installatie. BIJ deze procedure heeft men 
wel de officil!le weg gevolgd, met een inspraakprocedure 
en een Milieu Effecten Rapport. Tegen deze 'verse' ver
gunning Is door advocaat Van den Biesen 
beroep aangetekend. Verder is de Raad van 
State gevraagd om deze vergunning te 
schorsen. In de praktijk betekent dit schor
singsverzoek dat deze nieuwe vergunning 
wordt bevroren totdat de Raad van State 
haar oordeel heeft geveld. En dat levert 
weer maanden vertraging op. 

EN NOG EEN 6ED006YU6UNNIN6 
Urenco BV heeft toen (op 7 februari) on
middellijk bij minister Andrtessen van Eco
nomische Zaken een verzoek om een ge
doogvergunnlng Ingediend. De verwach
ting is dat de minister voor de tweede mul 
dit verzoek zal honoreren omdat de advoca
ten van minister Andrtessen bij allè zlttlà· 
gen de nadruk hebben gelegd op de 'Juist· 
beid van de beslissingen'. Immers, de Staat 
der Nederlanden Is via het ministerie van _ 
Economische Zaken voor 98 procent aandeelhouder van 
Urenco. Dat verklaart misschien veel. Overigeos zijn ook 
de ministers van VROM, Sodale Zaken en Verkeer & Wa
terstaat bij deze kwestie betrokken. 

De milieuorganisaties zullen ongetwijfeld een lobby 
op gang zetten om de leden v~n de Tweede Kamer te 
overtuigen deze keer geen 'gedoogvergunning' toe te 
staan. Platform Stop UC heeft de burgemeester van Alme
lo dringend verzocht om tenminste dit gedeelte (de Ille
gale 'overcapadteit' van 85 ton) van de verrijkingsfabriek 
te doen sluiten, dat niet door een vergunning wordt ge
dekt. Naar verwachting zal dat niet gebeuren. In 1991 
ging de gemeente Almelo ~k niet in op een dergelijk ver
zoek. 

OF SLUITING? 
Vereniging Milieudefensie en Platform Stop UC hebben 
de verantwoordelijke minister Andrlessen scbrtftelljk ge
vraagd om bestuursdwang toe te passen en over te gaan 
tot sluiting van Urenco. Zij wensen zich niet neer te leg
gen bij de nu ontstane situatie waarin Urenco zonder gel
dige vergunning uranium verrijkt. Deze mallemolen zal 
ongetwijfeld nog een tijdje doordraaien; de advocaten 
van beide partijen verdienen er een behoorlijke boterham 
aan. 

* 

-

Sponsoring 
van 

procedure 
Vereniging Milieudefensie en Platform 

Stop UC zitten dringend verlegen om 

financiële ondersteuning voor de 
verdere procedure(s) die circa /10.000 

zullen vergen. De helft is al binnen. 
Gironummer 4305373 (ten name van 
Platform UC, onder vermelding van 

•2.500 ton•) staat open voor 

particuliere sponsors. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij 
het Platform (05490-21436) of Vereniging 

Milieudefensie (020.6221366). 
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Nog steeds Tsjernobyl 
Op 26 april is het precies acht jaar geleden 
dat de kerncentrale van Tsjernobyl voor 
's werelds (tot nu toe) grootste atoomramp 
zorgde en grote delen van Europa in paniek 
bracht. Oost- en West-Europa raakten 

radioactief besmet. 

Acht jaar (na de) 
catastrofe 
WIMKERSTEN 

De naam Tsjernobyl had haar eer aangedaan. Tsjernobyl 
betekent in het Russisch 'zwarte alsem', een plant die ui
termate bitter smaakt. Volgens diepgelovigen is de ramp 
in Tsjernobyl al in de bijbel aangekondigd: "En er viel een 
grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel. Zij viel 
op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der 
wateren. En de naam der sterk wordt genoemd Alsem. En 
het derde deel der wateren werd alsem en vele' mensen 
stierven van het water omdat het bitter was geworden 
(Openbaringen, 8:10)". 

VIER MAAL ZO VEEL RADIO-ACTIVITEIT 
Onlangs promoveerde de Amerikaanse ingenieur Alèxan
der Sich op een proefschrift over de ramp en de gevolgen. 
Volgens hem is er bijna vier maal zoveel radioactiviteit 
(185 miljoen curie) vrijgekomen als officieel door de (Rus
sische) autoriteiten wordt aangenomen. De ramp blijkt 
achteraf veel erger. Het enige goede 'nieuws' van de ramp 
is, aldus Sich, het feit dat het zogeheten "China-syn
droom" zich niet heeft voorgedaan. In dat geval zou de 

Een tekening gemaakt door een 11-jarig kind uit de omgeving van Tsjemobyl 
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brandende kern door de fundering gesmolten zijn en zou 
het grondwater radioactief besmet zijn geraakt. 

Het drinkwater van 32 miljoen mensen in de Oekraï
ne dreigt echter toch besmet te raken. De radioactiviteit is 
in de bodem verdwenen en heeft het grondwater bereikt. 
Volgens onderzoeker Valeri Kopejkin wordt ook het water 
van de Dnjepr bedreigd. Deze rivier wordt gebruikt als 
drinkwaterbron voor de miljoenenstad Kiev. 
Bijna heel Wit-Rqsland en driekwart van de Oekraïne zijn 
'bestraald'. 

"Deze oppervlakten zijn voldoende om met zonnecellen 
elektriciteit op te wekken, zodat alle bestaande kerncen
trales van de oude Sovjetunie gesloten kunnen worden", 
zegt Vladimir Tsjernoesenko, die acht jaar geleden ver
wantwoordelijk was voor de reddingsoperaties in en rond 
Tsjernobyl. "We moeten afzien van kernenergie en einde
lijk onze fantasie ,gaan gebruiken". 

In 1986 vluchtte Olga Bortkveljitz weg uit Belorusland 
(Wit-Rusland) vanwege de rampzalige situatie na de Tsjer
nobyl-ramp. Ten tijde van de ramp was zij zwanger. De 
hoofdstad Minsk en de regio zijn de relatiefst zwaarst ge
troffen gebieden. "Alles was bestraald, en dat is nu nog 
zo. Ik ben geen politicus, maar ik kan gerust stellen dat de 
toestand daar tien keer erger is dan in Hiroshima na de 
atoombom". Olga woont nu met man én zoon (bijna 8 
jaar) in Atlanta (Georgia, USA), waar ze geld inzamelt 
voor de slachtoffers in Belorusland. In 1972 werd zij on
der haar meisjesnaam Olga Korbut als turnster 'de lieve
ling van München', tijdens de Olympische Spelen. * 

De milieu-organisatie Greenpeace is in 
Nederland in februari een handtekeningenactie 
begonnen om de onveilige kerncentrale van 
Tsjernobyl definitief gesloten te krijgen. De 
handtekeningen komen te staan aan de 
achterzijde van een brief aan president 
Kravtsjoek waarin een dringend beroep op hem 
gedaan wordt Tsjemobyl te sluiten. •wanneer 
U (de president van de Oekraïne, red.) besluit 
de kemcentrale van Tsjernobyl open te houden, 
bent u verantwoordelijk voor een voortdurende 
bedreiging van de bevolking van de Oekraïne 
en de rest van de wereld•. 
Greenpeace Nederland stuurt de brieven naar 
haar kantoor in Kiev. Greenpeace-leden ter 
plekke zullen de brieven op 26 maart 
overhandigen aan de president. 
De brieven moeten voor 15 maart naar 
Greenpeace Nederland gestuurd worden. 
Het adres voor deze actie is: 
Postbus 90170, 5200 NT Den Bosch. 



Neerlands oudste kerncentrale 
STICHTING LAKA 

Op 26 maart 1969 opent koningin Juliana de 
kerncentrale in het Betuwse Dodewaard, het begin 
van 25 jaar haarscheurtjes, lekkages, reparaties, 
afvalproblemen en juridische procedures. Buiten de 
vele 'incidenten' is er geen groot ongeluk gebeurd, 
hoewel zich tijdens de officiële opening het eerste 
incident voordeed dat net op tijd werd opgelost. 
Met het terugtrekken van de regelstaven uit de 
kern veroorzaakte de koningin destijds namelijk 
een te snelle toename van de kernsplijting. Het 
hoofd van de centrale greep in en de reactor werd 
stilgelegd. 

Op 26 maart aanstaande is die bijna-catastrofale 
opening 25 jaar geleden. Het jubileum wordt door 
de kernenergie-lobby ongetwijfeld aangegrepen om 
Neerlands oudste kerncentrale nog weer eens aan 
te prijzen als onderdeel van een project dat moet 

leiden tot 'inherent veilige' kerncentrales. Een 
worst die de overheid de Nederlandse bevolking 
voorhoudt om in te stemmen met de uitbreiding 
van het reactorpark. Maar 'inherent veilige' 
reactoren bestaan niet, het is een misleidende term 
die zelfs door het Internationaal Atoom Energie 
Agentschap (IAEA) wordt afgeraden omdat een 
ramp nooit uitgesloten kan worden. De 
atoomindustrie maakt echter nog steeds dankbaar 
gebruik van dit begrip om uit de recessie te komen 
en kans te maken op nieuwe orders. 

In deze vier pagina's krijgt u een overzicht van 25 
jaar Dodewaard aan de hand van een aantal 
onderwerpen zoals vergunningen, veiligheid, het 
verzet en, als eerste, een algemeen verhaal over de 
rol van kernenergie (en Dodewaard) in Nederland. 
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Rolvan 
Dodewaard 
Het hernieuwde politieke debat over kernenergie lijkt te 
zijn versmald tot de 'veiligheid' van de centrales en het 
afval dat deze centrales produceren. Het wordt vaak ver
geten dat er aan het gebruiksklaar maken van kernbrand
stof een bewerkelijke en vervuilende keten van stappen 
voorafgaat. Die keten begint met de winning van natuur
lijk uranium en eindigt met opwerking en de opslag van 
hoog-radioactief afval. De stappen die daartussen plaats
vinden gaan gepaard met veel transporten van de ene 
naar de andere fabriek en de opslag van grote hoeveelhe
den afval. Al deze stappen zijn zeer vervuilende proces
sen, die risico's met zich meebrengen voor het milieu en 
de volksgezondheid. 

De splijtstofstaven van een kerncentrale zijn na drie 
jaar uitgewerkt. Ze worden beschouwd als hoog radioac
tief afval of worden opgewerkt, waarbij het niet-gespleten 
uranium en het gevormde plutonium zoveel mogelijk 
worden gescheiden van de andere radioactieve stoffen. 
Nederland beschikt niet over een opwerkingsfabriek, 
waardoor de opwerking in het buitenland moet plaatsvin
den. Dodewaard laat zijn uitgewerkte splijtstofstaven op
werken in Sellafield, het vroegere Windscale, waar on
langs de nieuwe opwerkingsfabriekTHORPis geopend. In 
deze nieuwe fabriek, waarvoor de Britse regering afgelo· 
pen december toestemming gaf, wordt het in Dodewaard 
geproduceerde afval opgewerkt. THORP is erg omstreden: 
dè radioactieve vervuiling van de Ierse Zee, nu al één van 
de meest vervuilde zeeën ter wereld, zal sterk toenemen. 
Het uranium en plutonium is overbodig. Het is duur en 
de hoeveelheid radioactief afval wordt door opwerking 
vergroot. Nederland is via opwerking in THORP (mede-) 
verantwoordelijk voor de vervuiling van de Ierse Zee en 
een sterke verhoging van kankersterfte in de buurt van 
Sellafield. 

Dodewaard en Borssele hebben gezamenlijk een capa
citeit van ongeveer 500 MW. In de begin jaren '80 maakt 
dat 8 procent uit van de totale elektriciteitsvoorziening. 
Door de toenemende vraag naar energie slinkt dat aan
deel tot zo'n 3,5 procent in 1993. Toch is het totale aan
deel van atoomstroom groter dan het aandeel van Dode
waard en Borssele. Vanaf 1982 importeert Nederland 
atoomstroom. De import wordt in 1987 tijdelijk onder
broken door de lage olie- en gasprijzen. Daarna neemt de 
import van atoomstroom weer toe, waaronder ook uit 
Duitsland. In 1990 importeerde Nederland zo'n 15 pro
cent van de totale elektriciteitsvoorziening. In Frankrijk 
wordt 75 procent van de elektriciteit opwekt met kern
energie en in Duitsland is dat 35 procent. Zo is het niet 
ondenkbaar dat zelfs bij het uitblijven van de bouw van 
nieuwe kerncentrales, het percentage atoomstroom zal 
toenemen door import uit omringende landen of zelfs uit 
Oost-Europa. 
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Vergunningen 
Dodewaard mag zich beroepen op een rommelige en niet 
altijd even zuivere geschiedenis van (gedoog)vergunnin
gen en contracten. En de ministeries van Economische 
Zaken, Sociale Zaken en Milieubeheer wringen zich elke 
keer opnieuw in allerlei bochten om de kerncentrale open 
te houden. In 1978 zien de eigenaars van Borssele en Do
dewaard zich verplicht een hernieuwd contract af te slui
ten met de Franse en Britse opwerkingsfabrieken, respec
tievelijk de Cogéma en de BNFL (British Nuclear Fuel 
Ltd). Hierin staat (in tegenstelling tot het vorige contract) 
dat het radioactieve afval dat vrijkomt bij opwerking van 
gebruikte brandstofstaven na verloop van tijd terug wordt 
genomen door Nederland. Het contract van Dodewaard 
betreft de opwerking van 45 ton bestraalde reactorbrand
stof geproduceerd tussen 197 4 en 1994 plus een optie 
voor nog eens 10 ton voor de toekomst. Het zal worden 
opgewerkt in een nieuwe afdeling van de door vele onge
lukken geteisterde opwerkingsfabriek in Sellafield. Om te 
garanderen dat de terugkomst van dit afval niet wordt te
gengehouden, moet de Nederlandse regering een over
eenkomst sluiten met de Franse en Britse collega's. Zbwel 
inhoudelijk als staatsrechtelijk hebben leden van de 
Tweede Kamer hier terecht veel bezwaar tegen. Zij moe
ten goedkeuring geven aan overeenkomsten waarbij de 
uitvoering van privaatrechtelijke contracten tussen Dode
waard en Borssele enerzijds en de opwerkingsfabrieken La 
Hague en Sellafield anderzijds mogelijk wordt gemaakt. 
Doch deze privaatrechtelijke contracten zijn geheim en 
de kamerleden mogen ze niet inzien. Met andere woor
den er moet iets goedgekeurd worden waarvan men niet 
precies weet wat. In 1981, na verscheidene trucjes te heb
ben bedacht die niet werken, rommelt de toenmalige mi
nister van Economische Zaken, Van Aardenne, aan een 
wetsontwerp en een meerderheid van de Tweede Kamer is 
al spoedig om. De Kamer wordt gevraagd om de overeen
komsten tussen de drie regeringen goed te keuren. Wan
neer in deze overeenkomsten verwezen wordt naar de 
contracten dan zouden die alleen gelden wanneer het in
formatie betreft die de regering aan de Tweede Kamer 
heeft gegeven. Op deze manier kan elke regering in de 
toekomst misbruik maken van het begrip "de Tweede Ka
mer keurt alleen goed wat zij weet over een zaak" en 
draagt daardoor geen verantwoordelijkheid meer over de 
eventuele consequenties van een dergelijk besluit. 

In 1980 dreigt plaatsgebrek voor splijtstofelementen 
in het koelbassin. Van Aardenne geeft plotseling, zonder 
wetenschap van het parlement, een nieuwe vergunning 
af. Er worden nieuwe rekken geplaatst in het bassin. Hier 
is echter een installatievergunning voor nodig die er niet 
is. De GKN moet de rekken er op last van Den Haag weer 
uithalen en zegt "binnenkort dan maar een vergunning 
aan te vragen". 

Het jongste avontuur is de vernietiging van de ver
gunning door de Raad van State in mei 1992. Hierdoor 
functioneert Dodewaard enkele maanden in feite illegaal 



op een in 1968 verleende hinderwetvergunning. Wanneer 
de GI<N in 1988 êén grote nieuwe vergunning aanvraagt 
ter vervanging van de vele kleinere vergunnlnkjes, wordt 
deze rap afgegeven door de regering. Te snel, oordeelde de 
Raad van. State. De aan-
vraag heeft niet ter inzage 
gelegen en de inspraakmo-
gelijkheid Is hierdoor ver-
meden. 

Directe aanleiding om zich meer met de centrale In 
Dodewaard bezig te houden, Is merkwaardigerwijs de gro
te demonstratie tegen de fabriek ln Almelo in maart 1978, 
waaraan ruim 40.000 mensen deelnemen. Ontevreden 

met de uitkomst (ondanks 
massale demonstraties be
sluit de regering ·toch tot 
uitbreiding); met het 'de
monstratie-toerisme' (met 

Een ander niet onbe
langrijk argument Is dat de 
vergunning gebaseerd Is op 
velllgheldsregels van zo'n 
20 jaar geleden. Aangezien 
het kabinet erg gul Is met 
bet verstrekken van ged
oogvergunningen '(zoals we 
ook kunnen zien bij een In 
1991 afgegeven gedoogver
gunning aan de uranlum
verrljltlngsfabriek Urenco 

ProtBit in dB jaren 110 tsgen Dodewaard 

de bus er naar toe, eindje 
wandelen en weer met de 
bus naar huls) en het wor
den gebruikt als 'actie-vee' 
(alles Is van te voren door 
een kleine groep geregeld, 
zonder dat het overgrote 
deel van de deelnemers er 
iets over te zeggen heeft) 
gaat een aantal mensen ln 
de regio Arnhem/Nijmegen 
nadenken over andere ac
tlevormen en -organisatie. 

in Almelo, zie elders In dit blad) Is besloten dat In af
wachting van een nieuwe vergunning Dodewaard in de 
tussentijd door mag draaien. Een niet helemaal correcte 
bandellog aangezien het onwettelijk Is om illegale zaken 
door de vingers te zien. De gedoogvergunning staat Dode· 
waard echter niet meer toe om tê experimenteren met 
MOX-brandstof (mixed oxyde, een mengsel van plutoni
um en uranium). 

De behandeling van een nieuwe vergunning zal enke
le jaren duren. En tot die tijd draalt Dodewaard eigenlijk 
illegaal. 

25 jaar verzet 
tegen Dodewaard 
Op 17 januari van dit jaar treedt de mllieu-organlsatle 
Greenpeace toe tot de lange dj van groepen die In de ge
schiedenis van Dodewaard de Itemcentrale als actiedoel 
hebben uitgezocht Hoewel Dodewaard gezien en ervaren 
wordt als bet symbool van de strijd tegen. kernenergie In 
Nederland, is bet er de ee.rste tien jaar erg rustig. Pas aan. 
bet e.Ind van de jaren '70 richt de Anti Kernenergie Bewe
ging (AKB) zich op de centrale In de Betuwe. Daarvoor 
staan vooral de bouw van de kweeltreactor In bet Duitse 
l<alkar en de uranlum-verrijklngsfabrlek In Almelo In de 
belangstelling. 

Men toe ziJn er aan bet eind van de jaren '70 demon
stratles en. andere tekenen van verzet. Zo wordt bijvoor
beeld In november 1979 een petitie voor sluiting van de 
Itemcentrale aan de Tweede kamer aangeboden met daar
onder de handtekeningen van 7 4 Inwoners van Dode
waard. 

Ook een andere groep mensen die vooral teleurgesteld 
ls over het regeringsbesluit over de ultbreldlng, komt tot 
de conclusie dat daardoor verdergaand verzet tegen kern
energie noodzakelijk Is. Hieruit ontstaat Breek Atoomke
ten Nederland (BAN), een groep die geheim. vooJbereide, 
geweldloze directe actie gaat voeren en zich organiseert in 
kleine, hechte 'vrlendenclubJes'. BAN zal zich herhaalde
lijk voor de poort van Dodewaard .manifesteren, maar Is 
ook actlef bij de andere kernenergie-objecten. 

8MEI.D. De groep Arnhem/Nijmegen komt met een voor
stel voor een massale, openbaar aangekondigde actie bij 
Dodewaard, waarover in me11980 een weekend lang door 
zo'n 4.000 mensen gediscussieerd wordt. Resultaat is de 
zogeheten Dodewaard-gaat-Dlcbt!-bewegtng en massale, 
meerdaagse actles In okt. 1980 en sept. 1981. De actie in 
1980 valt letterlijk in het water, de aanboudende regen, 
de snijdende kou en de modder hebben tot gevolg dat 
veel demonstranten al na een paar dagen naar buis gaan. 
De actie wordt eerder dan gepland gestopt. In 1981 zijn 
de weersomstandigheden beter, maar het enorme politie
geweld en de dreiging van 'buurtbewoners' en rechtse
partljen laten een sfeer van intimldatle en gewelddadige 
confrontaties ontstaan, waardoor de blokkades beêlndlgd 
worden. Deze actles zijn ook belangrijk door het zoeken 
naar andere organisatie- en besluitvorming, die niet ge
richt zijn op .hlêrarchie maar op gelijkwaardigheid. Dit 
zijn hoogtij-dagen van de anti-lternenergiebeweging; dui
zenden mensen zijn actlef In plaatselijke groepen en in 
landelijk verband met de voorbereiding van de Dode
waard acties. De publieke opinie ten opzichte van kern
energie verandert razendsnel, politieke partijen en maat
schappelijke groeperingen spreken zich uit tegen kern
energie etc. 

Daarna blijft het lange tijd stil op de brug naar de 
kerncentrale. Het verzet verplaatst zich naar de rokerige 
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vergaderzaaltjes van de Brede Maatschappelijke Discussie
bijeenkomsten. Deze BMD wordt weliswaar officieel ge
boycot door de AKB, maar officieus is er een grote deelna
me. 

Vanaf bet midden van de jaren 80 zijn er elk jaar een 
aantal acties bij de centrale, vooral bij de jaarlijkse her
denking van het ongeluk in Tsjernobyl In april. Maar 
massale, meerdaagse acties lijken onmogelijk. Ook affai
res met bijvoorbeeld vergunningen zorgen er niet voor 
dat er meer dan 100 mensen bij de acties aanwezig zijn, 

Hoewel er van het verzet en de oppositie weinig meer 
te merken valt, is een grote meerderheid van de Neder
landse bevolking en de publieke opinie nog steeds sterk 
tegen kernenergie gekant. Maar het openhouden van de 
centrale staat nog maar zelden ter discussie en de geplan
de sluitingsdatum wordt steeds verder vooruitgeschoven: 
minimaal tot 2004. 

En hoe zit het ondertussen met al die vele duizepden 
mensen die, ruim tien jaar geleden, regen, kou, modder 
en (politie-) geweld trotseerden? 

Dodewaard model 
voor veilige 
kerncentrale? 
Het gebrek aan veiligheid van Dodewaard blijkt al bij de 
opening. Het opstarten verloopt niet zoals voorspeld, een 
ongeluk wordt voorkomen door de reactor stil te leggen. 
De eerste jaren staan in. het teken van haarscheurtjes in 
de leidingen, onzichtbaar maar wel te gevaarlijk om ze te 
negeren. Het herstellen kost veel geld en reparateurs ont
vangen hoge doses straling. In 1972 vertrekken drie vei
ligheidsfunctionarissen na kritiek op de veiligheidsregels. 
De opwerkingsfabriek Sellafield weigert in 1980 de uitge
werkte brandstof en dreigt met terugzenden van reeds 
aanwezige brandstof omdat de Tweede Kamer het opwer
kingscontract nog niet heeft goedgekeurd. Het afval sta
pelt zich op in het opslagbassin en verschillende groepen 
eisen in juridische procedures sluiting omdat de risico's te 
groot worden. 

Na de ramp in Tsjernobyl in 1986 nemen de twijfels 
over de veiligheid van Dodewaard toe. F.en vijftal studies 
is de oorzaak. Een inspectieteam van het IAF.A komt tot 
verontrustende conclusies: veiligheidsvoorzieningen zijn 
slechts gericht op kleine ongelukken, veiligheidsmaatre
gelen zijn verouderd, een effectief rampenplan ontbreekt, 
etc. Een onderzoek van het Amerikaanse NRC toont aan 
dat veiligheidsomhullingen van het Dodewaard-type het 
bij een ramp begeven. Het Duitse reactorveiligheidsinsti
tuut GRS adviseert extra maatregelen en voorspelt dat de 
reactotkem binnen drie uur smelt als alle stroom uitvalt 
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en de pompen het begeven. De Kernfysische Dienst KFD 
bekritiseert de brandveiligheid van de centrale. Tenslotte 
waarschuwt het Energieonderzoekscentrum ECN voor ge
varen bij noodkoeling. Bij toevoer van koud noodkoelwa
ter zou de splijting wel eens extra toe kunnen nemen, een 
ongewenst en gevaarlijk effect. 

Ondanks alle haarscheurtjes en veiligheidsstudies 
blijkt in 1992 dat het interne veiligheidsrapport zwaar 
verouderd is. Behalve enkele aanpassingen dient het rap
port uit 1968 als basis. Bepaalde ongevalsscenario's ont
breken en recente inzichten zijn niet verwerkt. Bij het 
vernietigen van de vergunning wegens het ontbreken van 
inspraakmogelijkheden is dit het oordeel van de Raad van 
State. Voor een nieuwe vergunning moet een actueel vei
ligheidsrapport worden opgesteld. 

Hoewel de planning was de centrale op 1 januari 
1995 te sluiten is er steeds uitstel verleend. In de loop der 
jaren is de datum opgerekt tot 1 januari 2004. De kern
centrale in Borssele sluit in 2007. Rond 2004 moeten 
nieuwe elektriciteitscentrales in bedrijf komen, waarbij de 
voorkeur van de Samenwerkende Elektriciteitsproducen
ten SEP en het ministerie van F.Z duidelijk uitgaat naar 
kernenergie. Bij een besluit tot de bouw van nieuwe kern
centrales zullen die (door een bouwtijd van 10 jaar) op 
zijn vroegst rond 2004 opstarten. Het besluit Dodewaard 
langer open te houden hangt dan ook Sjlmen met de 
angst kennis en personeel te verliezen. Mochten de cen
trales eerder sluiten dan bestaat er ook het 'gevaar' dat 
het publiek ontwend raakt aan kernenergie en helemaal 
geen nieuwe kerncentrales meer zal aanvaarden. 

Het laatste argument wat gebruikt wordt om Dode
waard open te houden, zit in de constructie en het ont
wikkelen van nieuwe reactoren. De ontwerper van Dode
waard, General Electric, gebruikt de 'passieve koeling' en 
'noodcondensoren' van de centrale bij het ontwikkelen 
van de SimpUfled Boiling Water Reactor SBWR, door 
haarzelf niet inherent veilig genoemd maar wel geavan
ceerd. 

In 1969 werd Dodewaard een voorspoedige toekomst 
voorspeld. Nu we na 25 jaar terugkijken kunnen we con
cluderen dat het een geschiedenis Is geworden van veilig
heidsgebreken, ontbrekende vergunningen, afvalhopen, 
opwerkingsperikelen en verzet. Het is de verwachting dat 
de 'inherent veilig' genoemde nakomelingen van Dode
waard eenzelfde lot wacht. 

* 
LAKA is een documentatie- en onder
zoekscentrum op het gebied van 
kernenergie en het verzet daartegen. 

Voor meer informatie: 
Ketelhuisplein 43, 
1054 RD Amsterdam. 
Telefoon: 020-6168294 



Het blijft waaien 
In Nederland staat begin 1994 ongeveer 150 
megaW{Itt aan windvermogen opgesteld. 
Over zes jaar moet dan 1000 megawatt zijn. 
De ministeries van Economische Zaken en 
van VROM sloten hiervoor in 1991 een 
overeenkomst met de besturen van de zeven 
windrijke provincies: Groningen, Friesland, 
Revoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland en Noord-Brabant .. Om het doel te 

halen, moeten vanaf nu elke dag 1 tot 2 
turbines geplaatst worden. 

We weten alleen 
nog niet hoe hard 
PETER BELARS 

De particuliere windmolenverenigingen geven het goede 
voorbeeld. Hoewel het vermogen van hun tuJblnes 
slechts een fractie IS van het totale vermogen. aan Wind
energie In Nederland, groeit dit aandeel gestaag. Uit de 
laatste ovenlebten vap ODE, de organiSatie voor duurza
me energie, blijkt dat dlt jaar een totaal vennogen van 10 
megawatt gehaald kan worden. Nederland telt inmiddels 
16 windmolenverenigingen, waarvan elke particulier lid 
kan worden. De verenigingen beschlkkén gezamenlijk 
over 40 windturbines: Friesland en Noord-Holland voe
ren de kop aan met ieder 12 particuliere windmolens, 
Zeeland telt er 7, Zuid-Holland 5 en Uttecht, Gelderland, 
Groningen en Noord-Brabant ieder 1. 

Om 1000 megawatt in het jaar 2000 te halen, Is de 
Inzet 'Yan particulieren dus onvoldoende. Het grote werk 
ligt op het bordje van de elektridteltsbeddjven. Zij kun· 
oen grote windturbines laten bouwen met een vermogen 
tot 1000 kilowatt of 1 megawatt. Dat zet tenminste zo
den aan de dijk. Daar moeten ze ook komen te staan. 
Want .hoe groter de turbines, des te meer windkracht ze 
moeten verduren en des te duurder ze worden. In 1984 
beschikte Nederland nog over zo'n tien fabrikanten van 
windmolens. Zij maakten turbines met een vermogen 
van 100 tot 300 kilowatt. In de afgelopen tien jaar voer
den deze ~brikanten een harde concurrentiestrijd met 
buitenlandse firma's, die goedkopere windmolens produ
ceerden. Nu zijn er nog maar een paar Nederlandse wind· 
turbinefabrikanten ovet Ze verdeelden de markt in drie 
stukken: kleine molens tot 1 kilowatt voor bijvoorbeeld 
het opladen van accu's zijn geschikt voor ontwlkkeUngs.. 
landen, middelgrote turbines van dtca 80 kilowatt voor 

Het windmolenpark bij Urk 

landbouwbedrijven en de particuliere windmolenvereni
gingen en grote turbines tot 1000 kilowatt voor de wind
molenparken langs dijken en in grote open gebieden. 

Volgens het bestuursakkoord tussen de overheld en 
de zeven provinciebesturen moeten Zeeland, Noord-Hol
land en Friesland In de komende zes jaar 200 tot 250 ki
lowatt aan windvermogen plaatsen. Zuid-Holland, Flevo
land, Noord-Brabant en Groningen kunoen volstaan met 
tussen de 50 en 150 megawatt. Hoe staat het daar nu 
mee? 

GRONINGEN 
Groningen krijgt minder wind dan de andere kustprovin
des omdat de winddchtlng meestal zuidwest Is. Volgens 
de overeenkomst uit 1991 moet Groningen voor 2000 
nog SO megawatt aan windturbines plaatsen. Dat bete
kent dat het Energiebedrijf van Groningen en Drente 
(EGO) voor ongeveer 75 tot 100 middelgrote turbines een 
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plaats moet vinden. Het EGO kiest niet voor uitsluitend 
grote windmolenparlten, maar voor een mengellog van 
grote parken en kleine windprojecten, zoals bij polderge
malen, rloolwaterzuiverlngslnstallaties en boerdedjen. Bij 

,. 

tin vsn dB windmo/Bnpsrken In dBIJsSBim86rpoldBts 

Lauwersoog en de Eemsbaven staan twee wlndturblnepar
.ken (de laatste Is nog maar een half jaar in gebruik) van 
respectlevelijk 4 en 40(1) molens. Dtt jaar moet er ook een 
hele grote twblne van 1 megwatt geplaatst worden tussen 
Delfzijl en de Eemshaven. Verder Ugt een plan gereed 
voor de plaatsing van 80 relatief kleine turbines van leder 
300 kilowatt Ln de Emmapolder nabiJ de Waddenzee. 
Deze windmolens moeten op minstens twee kilometer 
van de waddijken een plaats krijgen. Dichter bij zee mag 
niet orndat de Planologische Kernbeslissing Waddenzee 
(PKB) dlt niet toestaat. Het energlebedrljf streeft ernaar 
dat uiteindelijk tien procent van de energie die de Gro
ningse huishoudens verbruiken, door windmolens opge
welct wordt. 

FRIESlAND 
Friesland vangt veel meer wind. Het Is ook de provlnde 
met de meeste partirullere windmolens. De wlndturblne
verenlglngtn voorzien l:n hun eigen elektrlclteltsbeboefte 
en leveren tegen een vergoeding bun overcapadteit aan 
bet provindale elektiidteitsnet. De particuliere molens 
leveren zoveel stroom dat bet elektrldteltsnet het soms 
niet meer aan kan. Daarom ziet bet Provindaal Energie
bedrijf Friesland op sommige plaatsen liever geen verdere 
groei meer van het aantal particuliere molens. In Fries
land staan nu twee grote windturbloeparl<en, bij Ber
baljum (10 molens van 250 kilowatt) en Oosterbierum 
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(18 molens van 300 kilowatt, dit Is een proefwindpark dat 
al in 1984ln gebruik werd genomen). 
Partlrulleren Ueten onder meer acht windmolens van 80 
kilowatt plaatsen Jn Wams. Sinds een half jaar draalen ze. 

De Zeevaartschool op Tmchelling beschikt 
sinds 1983 over een gecombineerd zonne
en windenergiesysteem (zonnecellen en 
een turbine), dat de gehele elektrldtelts
vraag van de school kan dekken. 

USSEI.IIEEIGEBIED 
Flevoland en de Noordoostpolder kennen 
ook twee grote windturbineparken. Deze 
relatief jonge stukken Nederland groeien 
snel dicht met populieren en woningen. 
De geschiktheid van de provincie Flevo
land voor het opwekken van windenergie 
neemt daardoor inmiddels weer af. In de 
Noordoostpolder, langs de Westermeerdijk, 
draaten sinds 1987 in totaal 50 turbines. 
Dit windmolenpark van het energiebedriJf 
UsselmlJ iS het grootste van Nederland. De 
turbines staan in een rij van ruim zes kilo
meter lengte. Het totale vermogen be
draagt 15 megawatt en levert ongeveer 12 
procent van de totale elektrldteltsafzet ln 
de Noordoostpolder. 

De Noordoostpolder mag dan niet meer zo leeg zijn 
als In 1942 bij het ontstaan van dit stuk land, de wind 
waalt er nog steeds stevig. Daarom overweegt de ijsselmij 
meer dijken te gaan gebrulken voor windtw:blneparlten. 
Het tweede windmolenpark staat langs de dijk ten noor
den van Lelystad. Het lijkt veel op bet park van de ijssel
mij. In een rij van vier kilometer lengte staan 35 turbines 
met een gezamenlijk vermogen van 10,5 megawatt opge
steld. Deze turbines draalen sinds 1991. Dit park Is met 
geld van de PGEM en de Triodosbank gebouwd. 

In bet ijsseJmeer ter hoogte van Medemblik gaat bet 
energiebedrijf van Noord-Holland (PEN) vier windturbi
nes van leder 500 kilowatt uitproberen. Zoals bekend (Al
licht schreef er eerder over) wil het energiebedrijf met dit 
experiment kennis opdoen voor grootschalige windener
gieprojecten op de Noordzee, de windrijkste plek. Wind
molens op olieplatforms lijken ideaal. Maar de construc
tie moet veel steviger zijn dan op het land en bestand zijn 
tegen zout water. Belde voorwaaroen maken windmolens 
op de Noordzee duuL Daartegenover staat dat de turbines 
veel mèer energie zullen opwekken .dan op land. In Dene
marken, waar al een offshore windturbinepark staat, leve
ren de molens 20 procent meer elekttidtelt op. 

NOORD-HOLlAND 
Noord-Holland beschikte als éên van de eerste provlodes 
over moderne windturbines. Vooral ten noorden van Alk-



De bouw van BBn windmolenstraat bQ de 
stormvloedkering in de Oostersehelde 

maar schoten de turbines de grond ult. Vooral voor de 
Wieringenneer staan nog windmolens gepland, met een 
totaal vennogen van 45 megawatt. In deze streek staat de 
grootste windmolen van Nederland: een jumbo-turbine 
van 1 megawatt. HIJ Is 60 meter hoog en heeft een dia
meter van 45 meter. Hij staat vlakbiJ Medemblik en 
draalt al 7,5 Jaar. De PEN bouwde de molen In 1985 om 
er mee te kunnen experimenteren. De twblne produceert 
nu zoveel stroom dat er 700 gezinnen een jaar mee voor· 
ult kunnen. De Nedulandse regering en de Europese Ge
meenschap betaalden de helft van. de kosten van de 
bouw, die in totaal 4,6 miljoen gulden bedroegen. 

Langs het Noordhoilands kanaal staan twee windtur
bineparken van In totaa131 molens, bij Anna Paulowna 
16 en bij Zijpe 15. Eind 1988 zijn belde parken in gebruik 
genomen. Een aantal van deze molens draalt echter nog 
steeds niet goed. Hetzelfde geldt voor de windturbine die 
op het zuidelijkste punt van Texel staat, naast het ge
bouw van het Nederlands Instituut voor het Onderzoek 
der Zee (NIQZ). Deze molen staat meestal stil. Texel be
schlkt nog wel over een ander draalend windpark biJ Ou
deschild, vier turbines van ieder 250 kilowatt. Deze mo
lens draalen sinds twee )aar. Dit park Is een biJzonder 
park. De turbines leveren aan een elekttidteltscentrale 
die door dieselmotoren aangedreven wordt. Een 
wind/dieselcentrale op een zo grote schaal komt nergens 
anders In Nederland voor. Volgend jaar zal deze centrale 
trouwens sluiten. Het eiland krijgt vanaf dat moment 
elektddteit vanuit Noord-Holland vla een kabel onder 
het Marsdiep doot 

Eén windmolen moet nog genoemd worden; die in 
Amsterdam-zuidoost In de Gaasperplas. Daar staat een 
turbine met een verticale as. Deze molen moet op gang 
gebracht worden. Hij gaat niet vanzelf draaien. Maar hij 
ziet er wel heel wat fraaier uit dan een doorsnee-turbine. 

ZUID-H01.LAIO 
In ZUid-Hoiland speelt de Maasvlakte een grote rol. Voor 
het jaar 2000 wil het energiebedrijf van Rotterdam daar 
ongeveer 200 molens hebben staan. In 1991 zijn biJ d~ 
Slufterdam al zeven turbines geplaatst en een Jaar later 
nog eens ies. Het zijn molens van 500 kilowatt. Op de 
Maasvlakte staat verder een turbine die door Mien Dob
belsteen alias Carry Tefsen ln 1991 in werking Is gesteld. 
HIJ is beschllderd en naar Mlen genoemd. VlakbiJ staat 
een opvallende turbine met vier rotoren op één mast. Het 
waren er oorspronkeUJk zes. 

Blf het Hartelkanaal zijn vorig Jaar tien turbines van 
500 kilowatt In gebruik genomen. Deze molens leveren 
leder bijna een miljoen kilowattuur aan stroom per jaar, 
genoeg voor 450 gezinnen. 

In Zoetermeer staan drie turbines van 250 kilowatt, 

die volgens de prognoses goed moesten zijn vooT een 
jaarlijkse opbrengst van en half miljoen kUowattuur. 
Maar het park levert slechtst eenderde hiervan. De oor
zaak ligt waarscbljniJjk In de bebouwing In de omgeving. 
De molens komen steeds mlnder vrij te staan. 

ZEElAND 
Zeeland bouwde tot. nu toe de meeste wlndmolenparken: 
10. De meest opvaUende zijn die biJ Neeltje Jans en de 
Oosterscheldekulng (viJf bij de Jacobahaven, acht bij 
Neeltje Jans die stroom leveren voor de Delta-Expo en de 
Oosterseheldekering en twaalf bij de Roggenplaat die mo
menteel qua productie de beste zijn van het land). BiJ 
Vlissingen staan zeven turbines en ten oosten van de ha
ven van Vlissingen nog eens 15. Dit laatste windturbi
nepark is het grootste private park In Europa. Het levert 
vier mlljoen kilowattuur per jaar. 

I OORD-BWANT 
Het westelijk deel van Noord-Brabant tenslotte telt vier 
windmolenparken van de energiebedrijven: bij Halsteren 
acht turbines, bij de Kreekraksluizen vijf (er bestaan plan
nen voor een uitbreiding met 29 molens), biJ Bath drie 
en biJ bet sluizencomplex Volkerak elf. Dit laatste be
boort tot de grotere windturbineparken van Nededan<J. 

* 
Sinds begin dft jaar Ugt In de betere boekhandel 
.,.. Mnafg aöoet[e m.r elfffeutoc:tttt«ts langs 
de wlnctturblneparken. Het Is uitgegeven door 
Chris Wntra Produktiesin Amsterdam. 
ISBN 90-801670-1.0. 
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De toekomst van het non-prolilera 
1995 belooft een belangrijk jaar te worden in 
het bestaan van het Non-Proliferatie Verdrag 
(NPV). Het verdrag bestaat dan 25 jaar. H~ 
NPV kan beschouwd worden als het 
belangrijkste internationale verdrag om de 
verdere verspreiding van kernwapens in de 
wereld te voorkomen. Het is met de 
resultaten van het verdrag echter vreemd 
gesteld: ze zijn namelijk niet direct 
aanwijsbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
het INf. verdrag tuS$8n de Verenigde Staten 
en de toenmalige Sovjetunie ter vernietiging 
van de kernraketten van middellange afstand, 
waaronder de roemruchte kruisraketten en 

S8-20 raketten. 

1995 een 
belangrijk jaar 

BART VAN DER SIJDE 

Toch wordt aan het non-proliferatie verdrag grote beteke
nis toegekend. Het verdrag biedt de onafhankelijke lan
den de mogelijkheid om periodiek de kernwapenstaten 
aan te spreken op hun voortgang in kernontwapening. 
Bovendien mag ieder land de drca 150 leden, de landen 
of staten die niet over kernwapens beschikken, aanspre
ken op hun belofte zich ook in de toekomst niet in te la
ten met kernbewapening. Het is dus in hoge mate een po
litiek verdrag. Bij schending ervan, zoals recent door Irak 
en vrijwel zeker door Noord-Korea, zullen de Verenigde 
Naties en de Veiligheidsraad in het geweer moeten ko
men om zich te beraden over strafmaatregelen. 

GEEN FUNDAMENTELE WIJZIGINGEN 
Wat volgend jaar gaat gebeuren, is onduidelijk. Offideel 
staat slechts ter keuze een verlenging van het verdrag 
voor onbeperkte duur of een verlenging voor een beperk
te tijd. Het is ook mogelijk dat amendementen ingediend 
worden om het verdrag aangescherpt te krijgen. De voor
uitzichten op een fundamentele wijziging van het ver
drag zijn echter zeer miniem. Tot nu toe zijn besluiten in 
het kader van het NPV steeds op basis van consensus ge
nomen. Dit betekent in de praktijk een blokkade tegen 
veranderingen die de kernwapenstaten niet welgevallig 
zijn. Een eventuele stemming kan alsnog met een veto 
van één van de kerowapenstaten getroffen worden. 

Eén aspect is nieuw: er moet -hoe dan ook- een besluit 
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genomen worden. De westerse wereld ijvert voor een on
geclausuleerde, ongelimiteerde voortzetting. Landen als 
Mexico en Indonesie, die al eerder het voortouw hebben 
genomen om de VS en de andere kernwapenstaten het 
vuur na aan de schenen te leggen, zullen proberen de 
voortzetting zo duur mogelijk te laten betalen, liefst in de 
vorm van een verdrag met een verbod op kernwapen
proeven. Iedereen wil wel op één of andere manier voort
zetting, maar dat is ook het enige gemeenschappelijke. 
Daardoor behoort verlenging voor een kortere periode, 
waarin bepaalde resultaten moeten worden geboekt, tot 
de meest serieuze mogelijkheden. 

VERNIETIGINGSKRACHT 
Het NPV is een merkwaardig verdrag en onderscheidt 
zich ten opzichte van het Verdrag tegen chemische wa
pens op een duide-lijke manier: het erkent een vijftal offi
di!le kernwapenstaten, namelijk de Verenigde Staten, de 
Sovjetunie, Groot-Brittannië, Frankrijk en China. Het zijn 
die staten die een paar jaar voor het NPV tot stand kwam, 
met kernwapen proeven hebben uitgevoerd. Het discrimi
nerende karakter van het verdrag, de verdeling in 'have's' 
en 'havenot's' is een bron van voortdurende ergenis ge
weest in de internationale wereld. Het verdrag voorziet 
voor een deel ook in de bestendiging van deze tweede
ling. Het is de leden-niet-kernwapenstaten verboden 
kernwapens te verwerven of te maken en de leden-kern
wapenstaten verboden ze over te dragen aan niet-kernwa
penstaten. De kernwapenstaten zelf zijn slechts gehouden 
aan het voeren vam onderhandelingen met goede inzet 
om te komen tot een algehele ontwapening, zonder ver
dere spedficaties over tijdsduur. 

Voor 1985 hebben de twee grootmachten slechts op 
elkaar gelet en hun kernmacht zo groot gehouden als hen 
uitkwam op grond van de onderlinge verhoudingen. lUs
sen 1970 en 1985 is de kernbewapening kwantitatief en 
kwalitatief enorm gegroeid en pas na 1985, met het einde 
van de Koude Oorlog in zicht, zijn er concrete én indruk
wekkende resultaten geboekt. Als gevolg van het INF-ver
drag, de beide Start-verdragen en een lijst van maatrege
len met betrekking tot tactische kernwapens in september 
en oktober 1991 is er een zeer goede mogelijkheid dat na 
uitvoering van alle maatregelen de bestanden van de Ver
enigde Staten en Rusland ieder drca 5.000 wapens zullen 
omvatten. 

KERNWAPENOORLOG 
Dit levert een merkwaardige situatie op: het houdt een 
geweldige vermindering in van de voorraden van tien 
jaar geleden, met minimaal zo'n 25.000 kernwapens pet 
land, maar nog altijd hebben de kernwapenmachten met 
de gereduceerde omvang een potentiele vernietigings
kracht die gigantisch is. Het feit dat de aanwezigheid van 
de kernwapens van de VS en Rusland nog nauwelijks een 



tie verdrag 

punt van opwinding Is In de publieke 
opinie en een groot deel van de politid 
Is uitsluitend te danken aan de totaal 
veranderde polltieke situatie tussen 
Oost en West. Een kernwapenoorlog 
lijkt niet meer denkbaar. Hoewel de 
politiek 1nstablele situatle ln met name 
Rusland zorgen baart. ln het onver
hoopte geval dat een figuur als Zjlrl
novskl ooit aan het bewind mocht ko
men, zullen de gevaren van de kernbe
wapening helaas ook weer breed uitge
meten worden. 

Kemwapenstaten, meer recent ook 
Frankrijk en China, hechten dus zeer 
aan het NPV, in de eerste plaats omdat 
ze hopen dat het hun belang kan die
nen en ertoe kan bijdragen dat het 
aantal kernwapenstaten zich niet uit
breidt. Elk conflict over misschien weer 
een nieuwe kemwapeostaat, Irak, 
Noord-Korea, de Oekraine, Is er één te
veel. Het punt is dat de kemwapensta
ten hun eigen politiek liefst los van het NPV bepalen, in 
relatle met andere kemwapenstaten. Dit nu is niet naar 
de zin van de ongebonden landen. Van meet of aan eis
ten zij dat de kernwapenproeven gestopt zouden worden. 
Deze els is tijdens de Koude Oorlog stelselmatig gene
geerd door de kemwapenstaten, tot woede en frustatle 
van de ijveraars ervoor. 

VERDRAG TEGEN KERNWAPENPROEVEN 
Het is van belang om aandacht te besteden aan de 

kans op een verdrag tegen kemwapeoproeven. Die kans 
is groter dan ooit tevoren. Met name de Verenigde Staten 
en Franlcójk hebben hun opstelling de laatste twee jaar 
aanzienlijk veranderd. Het meest hechte aanknopings
punt ls op dit moment zelfs de VS, omdat zij zich bij wet 
verplicht hebben om na 1 oktober 1996 geen nieuwe 
kernwapenproeven meer uit te voeren als andere landen 
dit ook niet doen. Het maximale aantal proeven dat tot 
die tijd genomen mag worden Is tot 15 beperkt, daarna 
tot 9 teruggebracht, met bovendien een onbeperkt mora
torium van Clioton sin<Js juli 1993, zodat het, als andere 
landen de situatle niet bederven, maar de vraag Is of de 
VS nog ooit aan een kernwapenproef toe zullen komen. 

ln de huidige politieke situatie zal het Rusland van 
Jeltsln zich zeker niet bulten deze orde begeven. Gtz1en 
de politieke instabiliteit In Rusland biedt dit echter geen 
garantie voot de toekomst. Druk van de militaire top en 
de verwarde situatie in het parlement kunnen veel beder
ven. 

Ook Frankrijk, vaak één van de meest eigenzinnige 
landen op nucleair gebied, beeft ln het voorjaar van 1992 

een moratorium ingesteld en Mitterand heeft nog in ja
nuari 1993 verzekerd dat Frankrijk dit niet als eerste zal 
b~eindigen . Helaas begint bet goede nieuws nu snel op te 
raken, aangezien Mitterand in deze kwestie tegenover 
zijn rechtse regering staat en slechts op grond van zijn 
presldentlêle macht in staat is nieuwe proeven te verbie
den. Groot-Brittannlê is tegen een verbod op kernproe
ven, maar is voor uitvoering van zijn ene proef per jaar 
aangewezen op het Amerikaanse testterrein en moet dus 
noodgedwongen wachten. China heeft zich nergens iets 
van aangetrokken en heeft in het najaar van 1993 nog 
een proef gehouden. Met betrekking tot China moeten 
twee opmerkingen gemaakt worden: China is met zijn 
aantal van één tot twee proeven per jaar altijd redelijk 
bescheiden gebleven. Ten tweede Is een hervatting van 
de proeven door de andere landen omdat China door
gaat, duidelijk het roeken van een excuus. Zelfs al zou 
China In dit tempo nog 20 jaar doorgaan, dan vormt het 
nog geen bedreiging voór de VS. 

Samenvattend kan men stelten dat bet NPV in de 
ogen van de kernwapenstaten er vooral voor diende dat 
er geen landen in de nucleaire club bijkwamen. Onge
bonden landen zagen er een middel ln om de kernwa
penstaten tot de orde te roepen. ledereen Is gebaat bij 
een klimaat waarin het nastreven van de nucleaire optie 
door de internationale gemeenschap aangemerkt wordt 
als een schanddaad. Dit klimaat kan echter alleen over
eind gehouden worden als de kernwapenmachten een 
lijn vàn doorgaaóde ontwapening, het stoppen van proe
ven, het beêindigen van de aanmaak van nieuwe wapens 
en spliJtstof ernstig gaan nastreven. 
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DREMPELLANDEN 
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een eerste golf van 
proliferatie met als resultaat de huidige officiële kernwa
penstaten. Bij de ondertekening van het NPV tussen 
1968 en 1970 hebben naast Frankrijk en China een aan
tal uiterst belangrijke landen het verdrag niet getekend 
en zijn deels uitgegroeid tot de zogeheten drempellan
den: landen die ih het kader van het NPV niet erkend 
zijn, maar zeker of vrij zeker een bepaalde kernmacht be
zitten. Het betreft Israel, India, Pakistan en tot voor kort 
Zuid-Afrika. Dit laatste land heeft onlangs toegegeven 
over zes kernwapens te hebben beschikt die intussen ver
nietigd zijn. Ook uit Zuid-Amerika is goed nieuws te mel
den. Brazilië en Argentinië hebben hun rivaliteit beëin
digd. 

In deze tweede golf van proliferatie kwamen er uit
eindelijk drie landen bij die kernwapens bezitten. De 
vrees dat tientallen landen tegen het einde van deze 
eeuw over een kernwapen zouden bezitten, is gelukkig 
niet bewaarheid geworden. 

OEKRAINE 
Zoals al gemeld zijn er de laatste jaren wederom een aan
tal landen die van zich doen spreken. De meest merk
waardige positie neemt de Oekraïne in. Het land is offici
eus kernwapenstaat door de erfenis van de Sovjetunie, 
maar beschikt nog niet over de middelen er iets mee te 
doen. De president van de Oekrane heeft nog in januari 
van dit jaar beloofd afstand te doen van kernwapens, 
maar de vraag is of hij steun krijgt van zijn parlement. 
De status van de Oekraïne is internationaal van groot be
lang, omdat het land het Start I-verdrag nog moet ratifi
ceren in de zin dat het Rusland het alleenrecht op kern
wapens laat. 

IRAK 
lUssen 1990 en 1992 was Irak het grootste zorgenkind. 
Irak zorgt voor een nieuw fenomeen. Het NPV wordt van 
binnenuit, door leden zelf aangeta'St. Dankzij een verlo
ren Golfoorlog kregen de Verenigde Naties (na vee} peste
rijen overigens) vrij toegang en kon het nucleaire com
plex van Irak ontmanteld worden. Voorlopig is het land 
dus uitgeschakeld, maar de nog aanwezige wetenschap
pers en het bewind van Saddam Hoessein geven nog niet 
bepaald een geruststellend beeld voor de toekomst. 
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NOORD-KOREA 
Eind 1992 en. in 1993 leek het erop dat Noord-Korea be
reid was zijn installaties open te stellen voor internatio
nale inspecties. Die zijn er ook een hele serie geweest, 
maar uiteindelijk werd de toegang tot twee gebouwen in 
het voorjaar van 1993 ontzegd. Sindsdien is een gespan
nen verhouding ontstaan en de kans dat Noord-Korea 
met een militair programma bezig is, lijkt steeds realisti
scher. Ook Noord-Korea is lid van het NPV en is dus be
zig het verdrag te schenden, een zorgelijke situatie voor 
Oost-Azie. 

IRAN 
Met grote zorg wordt ook de ontwikkeling in Iran gade
geslagen. Het land wordt nucleair bevoorraad door China 
(in strijd met het NPV-lidmaatschap) en is politiek nau
welijks te beïnvloeden. Ook Algerije heeft een reactor in 
de beruchte klasse: te klein voor elektriciteitsproduktie en 
te groot voor een onderzoeks-~eactor. De huidige ontwik
keling kan als een derde golf van proliferatie gezien wor
den. 

CONCLUSIES 
Hoewel het kernwapenvraagstuk voor de bevolldng volle
dig van karakter is veranderd en zelfs min of meer achter 
de horizon is verdwenen, moet de winst van het post
Koude Oorlog-tijdperk nog voor een groot deel binnenge
haald worden. Met de grote kernmachten wordt het pas 
echt spannend nu ze bereid zijn tot een inkrimping tot 
circa 1000 wapens ieder. Ook de tot dusver geringe be
reidheid tot vermindering van de kleine kernwapensta
len is niet erg bemoedigend. Daarnaast worden we ge
confronteerd met een aantal nieuwe negatieve ontwikke
lingen. De politieke (on)kwetsbaarheid van het NPV in 
1995 staat daardoor op het spel. In feite is er, met name 
in ons land, te weinig politieke aandacht om het karwei 
goed af te maken. De tegenstelling met het begin van de 
jaren '80 is opvallend groot. 

* 
De auteur is docent Natuurkunde en Samenleving 
aan de facuhelt Technische Natuurkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. HIJ is tevens 
beraadslid van het IKV en heeft de leiding gehad 
over een werkgroep die de stand van de massa
vernietigingswapens in kaart bracht (bundel •oe 
geest is nog niet terug in de fles, juni 1993, IKV). 
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Duurzame Energie 
Het nieuwste nummer staat boordevol informatie over biomassa. 

-Wordt biomassa de belangrijkste energiebron? 

Van alle duurzame energiebronnen wordt de komende decennia 
het meest verwacht van biomassa. De eerste helft van de volgen
de eeuw kan ruim 30 procent van de totale wereldenergiebehoef
te door biomassa worden gedekt. De commerciële produktie van 
elektriciteit door middel van vergassing is het verst ontwikkeld. 
Op termijn kunnen vloeibare brandstoffen ook belangrijk wor
den. 

-Zonnecellen en biomassa in ontwikkelingslanden. 

De aandacht voor het gebruik van zonnecellen en de inzet van 
biomassa binnen de enetgievoorziening neemt met name in ont
wikkelingslanden sterk toe. Zonnecellen worden voornamelijk 
toegepast in zogenaamde home-systems. Biomassa wordt met 
name gebruikt voor de produktie van elektriciteit en warmte via 
vergassing. Er is een krachtig programma nodig op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling. Het artikel gaat in op de bijdrage 
die de verschillende partijen moeten leveren om het programma 
succesvol uit te kunnen voeren. 

- Transportbrandstoffen uit biomassa. 

De teelt van traditionele voedingsgewassen komt in dè Europese 
Gemeenschap steeds meer in de problemen. Een steeds groter 
wordend landbouwareaal wordt uit produktie genomen. Er wordt 
gezocht naar nieuwe gewassen en/ of nieuwe toepassingen .om de 
teruggang op te vangen. E.ên van de oplossingen is de produktie 
van transportbrandstoffen uit planten. 

Duurzame Energie: Voorweg 9, 1871 CK Schoor/. 
Inlichtingen over abonnementen: 030-769224 

Milieurama 
Het januari-nummer gaat dieper in op onder andere de volgende 
onderwerpen: 

- Lucht(ig) verpakken in Vlaanderen. 

De Bond Beter Leefmilieu voert de komende maanden samen 
met 50 consumenten-, jongeren- en milieuorganisaties actie te
gen overbodige verpakkingen. De actie "Laat je niet inpakkenn 
heeft tot doel het gebruik van hervulbare en herbruikbare verpak
kingen te bevorderen. 

- Pulp: Recycleer je mening over papier. 

Het artikd gaat in op de informatiecampagne die het Paper 
Chain Forum voert. Deze lobbygroep van de Belgische papierin
dustrie informeert de Belgische burger over de ware aard van het 
papier en over de band met het milieu. Ze gebruikt hiervoor 
enorme reclameborden langs Belgische snelwegen met onder 

meer de volgende wervende teksten: 'Ondanks alle vooroordelen, 
houdt papier het bos gezond' en 'Recydeer je mening over pa
pier'. 

- Vlaamse verbrandingsovens spuwen dioxine. 

Geen enkele van de 21 Vlaamse huisvuilverbrandingsovens vol
doet aan de wettelijke normen die in Nederland of Duitsland in
zake dioxine-uitstoot van kracht zijn. In vier gevallen worden die 
normen zelfs duizend tot drieduizend maal overschreden. Een 
verslag. 

En verder onder meer: 

- Maaslanders zijn geen waterratten. 
- maak de kring rond (kringloopcentra in Vlaanderen). 

Milieurama (op chloorvrij papier en gedrukt met vegetarische inkt) is 
het maandblad van de Bond Beter Leefmilieu. 
Voor meer informatie: Milieurama, Overwinningsstraat 26, B-1060, 
Brussel. Telefoon: 02-5392217 

De Koevoet 
Het Belgische blad De Koevoet besteedt aandacht aan de volgen
de onderwerpen: 

- Water zuiveren met planten. 

Recent onderzoek heèft de grote rol van planten in de zuivering 
van het milieu aan de orde gesteld. Dat planten koolstofdioxide 
uit de lucht filteren is algemeen bekend maar door transpiratie 
geven ze vocht af. Hierdoor koelt de omgeving af. Planten zijn 
ook in staat de atmosfeer te zuiveren van allerlei tonische stoffen. 
Afvalwater, zowel van particulieren als van de industrie, kan het 
best worden gezuiverd met behulp van planten. Tegelijk met de 
watervervuiling wordt ook de luchtvervuiling aangepakt. 

- Windturbinepark van Zeebrugge krijgt een 1 megaWatt
molen erbij! 

Het enige windmolenpark in België werd onlangs uitgebreid met 
een nieuwe molen. De molen is net ais zijn andere broertjes in 
het park (23 molens van 200 kW) gefabriceerd door het Sint-Trui
dense bedrijf Windmaster. Een kennismaking met deze jongste 
telg. 

EJ'I verder onder meer : 

- Ecover, het nieuwe concept 
- een warme zonnezucht. 

De Koevoet is een tijdschrift voor sociaal en ecologisch verantwoor
de techniek. Het wordt uitgegeven door Dialoog Werkgroep Techno
logie. 
Voor meer informatie: De Koevoet, Blijde Inkomststraat 109, 3000 
Leuven. Telefoon: 016-23264 

* 
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Energie steken in • t e r m u I 

Ruimtelijke ordening en energievoorziening 
op elkaar afstemmen. Dat gaat voor de 
eerste maal op grote schaal gebeuren in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Althans die plannen 
Uggen er. Dit proefproject, dat voor 
Nederland uniek is, moet leiden tot een veel 
efficiinter gebruik en verbruik van energie. 
Het gebruik van restwannte uit 
elektriciteitscentrales en de industrie neemt 
hierbij een belangrijke plaats in. 

Proeftuin in Gelderland 
MARIO DE GUCHT 

In de regio Arnhem-Nijmegen Is men met de idet!n uit 
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordenlng volop aan de slag 
gegaan. Volgens deze nota moeten de stedelijke knelpun
ten knooppunten worden. Uitgangspunt IS dat ln deze 
steden een enorme economische basis Ugt. Hiermee 
wordt tegelijk richting gegeven aan de verdeling van eco
nomische activiteiten en aan. de infrastructuur, huizen
bouw, transport, industrie e.d. Volgens de Gelderse gede
puteerde T. Doesburg, voonltter van de Interbestuurlijke 
Begeleidlngscommissle Knooppunt Arnhem-Nijmegen 
(IBBCKAN), wordt voor deze reg.io een ruimtelijke orde· 
nlngsschets. gemaakt die alle beleidsterreinen een plek 
geeft zodat men drie doelen bereikt: het versterken van 
de stedelijke functie, de beperking van de Interne mobili
teit tot een minimum (het woonwerkvetkeer) en de 
handhaving of uitbreiding van de bestaande natuurgebie
den in deze streek. Dit betekent onder meer dat nieuwe 
woonwijken en bedrijfsterreinen goed bereikbaar moeten 
zijn met het openbaar veJVoer. 
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Aan deze ruimtelijke ordeningsschets wordt door der
tien groepen gewerkt. Als een gebied In zijn geheel op 
een mHieutechnisch aanvaardbare manier ingedeeld 
moet worden, dan moet er met een groot aantal zaken re
kening worden gehouden. Energie speelt hierbij een be
langrijke rot Want grootschalige lndustrleteminen heb
ben een grote gecentraliseerde behoefte. aan energie. 

INTEGRAlE BENADERING 
In de regio Arnhem-Nijmegen wordt gekeken in hoeverre 
energievoorziening en ruimtelijke ordening met elkaar 
zijn te verweven. De Stuurgroep Exergle-proefproject, on
der leiding van adjunct-directeur van de Sep M. van 
Loon, werd In het leven geroepen. In deze stuurgroep zit
ten vertegenwoordigers van de energieproduktle- en -dis
tributiebedrijven. De voorkeur gaat uit naar een integrale 
benadering van de energievraag en -behoefte, aldus Van 
Loon. "Wij denken met een integrale benadertn.g een 
grotere energie-effidêncy te behalen dan met een afzon
derlijke benadering. BIJ een afzonderUjke benadering 
wordt naar alle afzonderlijke partjes gekeken. Per partje 
wordt regelgeving opgesteld en subsidie verstrekt. Met 
het exergle-proefproject wordt onderzocht in hoeverre bij 
de ruimtelijke inrichting van een gebied een integrale 
energievoorziening kan worden gerealiseerd. WIJ streven 
naar een groot mogeliJk rendement uit de brandstoffen 
dle worden ingezet". 

De commissieleden willen. dit meten via de 'exergie
analyse'. Deze gaat uit van het verschil in kwaliteitsni
veau van de gebruikte energievormen. Bijvootbeeld elek
tridteit (dit ls voor te stellen als kracht en warmte met 
een hoge temperatuur) heeft een hoge kwaliteit. Blektrid
teit Is voor meer doeleinden bruikbaar dan warmte met 
een lage temperatuur. Met dit kwaliteitsverschil moet re
kening worden gehouden bij de vervulling van de ver
schillende energiediensten. Belangrijk is dat er zo mln 
mogelijk energievedies en kwallteltsverlies optreedt. 

TOEPASSINGEN 
Vooral het gebruik van restwarmte uit elektrldteltscentra
les en de Industrie via (bijvoorbeeld stadsverwarming) Js 
een goed voorbeeld van een integrale exergiebenadering. 
De vuilverbranding van de PGEM In Duiven ls een al be
staande toepassing van exergle. De warmte die bij de ver
branding vriJkomt, wordt op dit moment voor slechts 
een deel gebruikt en dat deel wordt bovendien te weinig 
benut. Er liggen plannen om een ander deel van de 
warmte beter te gaan benutten. Een nieuw te bouwen 
mestfabriek zal deze warmte gebrulken voor het indikken 
van de mest. 

Vooral de Geldedand<entrale van elektridteltspro
duktiemaatschapplj E.PON gaat een belangrijke rol spelen 
in de energievoomening in de regio Arnhem-Nijmegen. 
Dit Is zeker het geval als af:standsverwa.rming in het exer-

I 
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gie-project meer vorm krijgt. Deze centrale levert nu al 
zowel elektriciteit als warmte aan bedrijven in de naaste 
omgeving. De PGEM zorgt voor het transport van stoom 
naar de fabrieken. Dezé warmtevoorziening is precies af
gestemd op de behoefte van de industriele afnemers. 
EPON heeft met deze centrale al ervaring opgedaan met 
industril\le klanten. Dit was een belangrijke reden om 
voor een warmte/kracht-eenheid te kiezen bij de komen
de uitbreiding van deze centrale. Verder liet onderzoék 
door SEP zien dat de warmtevraag In Nijmegen aanzien
lijk is. Het rendement van de nieuwe unit zal bij volledi· 
ge benutting van de capaciteit aan stoomlevering 72 pro
cent bedragen. Het terrein van de centrale zelf biedt 
ruimte voor de vestiging van nieuwe ondernemingen. 
Bovendien beschikt het terrein over een eigen haven en 
een goede spoorwegverbinding. Over de weg is het 
EPON-terrein ook goed bereikbaar. De nieuwe warmte/ 
kracht-eenheid staat niet op zichzelf maar past in de opti
malisatie van energievoorzieningen In het knooppunt 
Arnhem-Nijmegen. Een optimale energie-infrastructuur 
is nodig om het energie· en kwaliteitsverlies te minimali
seren. Dit kan als consequentie hebben dat een elektrici
teitscentrale, de kassen van tuinders én woonwijken een 
andere plaats in het landschap krijgen dan in een situatie 
waarin energie een minder belangrijke rol speelt. Voor
waarde is wel dat er op tijd rekening mee moet worden 
géhouden. De ruimtelijke inrichting van een gebied ligt 
vaak voor jaren vast en verandert maar tergens langzaam. 

• e n I n g 

ANTWOORDEN 
Het exergie~proefproject moet antwoord geven op een 
aantal vragen. Ten eerste moet het duidelijkheid ver
schaffen over de energiebesparing die een integrale ener
gievoorziening gekoppeld aan ruimtelijke planning ople
vert. Hoeveel betalen we voor deze besparing? Ten twee
de moet duidelijk worden wat de technische consequen
ties zijn voor de installaties en transportsystemen. Ook 
moet duidelijkheid ontstaan over de mate waarin be
staande of nieuwe regelgeving en bestuurlijke kaders van 
invloed zijn op exergie-mogelijkheden. Bovendien moet 
men inzicht krijgen in de toekomstige bruikbaarheid van 
nieuwe technologie. Tenslotte moet de energievraag en 
het energieaanbod in kaart worden gebracht. 

KRITISCHE VOETNOOT 
Enig speurwerk levert ook kritische geluiden op. Een me
dewerker van de provincie Gelderland bijvoorbeeld is 
minder optimistisch: "Het is nog een vraag of het alle
maal kan wat ze van plan zijn. Hoe moet dit in de prak
tijk gebracht worden? Wordt het een .systeem van stads
verwarming oude stijl of een nieuw soort stadsverwar
ming? Wie betaalt de transportleidingen? Bij de huidige 
stadsverwarmingsprojecten worden hoofdleidingen gefi
nancierd uit een landelijke pot. Bij de nieuwe systemen 
moeten de afnemers meebetalen via de aansluitingskos
ten. 

* 
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Buitenparlementair 

Toch nog een 
energieheffing? 

WILBERT WILLEMS, 
LID TWEEDE KAMER GROENLINKS 

Het is U misschien niet opgevallen, maar tegelijk 
met het NMP-2 verschenen van het kabinet nog 
drie nota's: de nota Produkt en Milieu, de RIVM~ 
nota over de milieu-effecten van het NMP-2 en de 
Vervolgnota Energiebesparing. Dat hoeft ook niet 
echt verwondering te wekken, want meer dan vage 
algemeenheden en weinig concrete alternatieve 
maatregelen, die al dan niet genomen kunnen wor
den in een volgende kabinetsperiode, treffen we er 
niet in aan. Zelfs de kernenergie-optie wordt uit
drukkelijk opengehouden. Opvallend is dat zelfs in 
de theoretische veronderstelling dat kernenergie in 
het jaar 2015 als brandstof maximaal wordt ingezet, 
de v.ermindering van de C02-uitstoot minder is dan 
wanneer alle mogelijkheden voor wind- en zonoe
energie worden benut. De kosten van dat laatste 
scenario worden wel hoger ingeschat, maar toege
geven wordt dat "de kostenramingen zeer onzeker 
zijn, omdat zich bij de implementatie tal van nu 
niet te voorziene problemen kunnen voordoen". In 
dit licht is het niet zo verwonderlijk dat de Energie
raad inmiddels heeft geadviseerd om de kernener
gie-optie ook in de komende kabinetsperiode hele
maal buiten beeld te laten. 

Het is duidelijk dat op kortere termijn kernenergie 
absoluut geen bijdrage kan leveren aan de doelstel
ling van het kabinet om in het jaar 2000 drie pro
cent minder C02-emissies te realiseren. Alle kaarten 
worden vooralsnog ingezet op energiebesparing. Er
kend wordt dat dat pas echt kan lukken als de 
energieprijs fors omhoog gaat, maar daarvoor wor
den geen concrete voorstellen gedaan. Zelfs de 
Wolfson-variant (alleen een heffing voor kleinver
bruikers), die meer werkgelegenheid kan opleveren, 
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wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. Op 
zijn vroegst volgend jaar zou dus pas van die 
heffing sprake kunnen zijn. 

In de vorige verkiezingscampagne deed Lubbers ver
gaande beloften om de C02-emissies te verlagen. In 
het NMP-Plus was die toezegging al wat afgezwakt. 
Uit de RIVM-analyse blijkt dat "de beoogde stabili
satie niet wordt bereikt.'' Tot 2000 leidt het huidige 
beleid zelfs tot verhoging van de C02-uitstoot met 
5 tot 10 procent. 

GroenLinks werd in 1989 nog verketterd toen zij de 
boer opging met haar Groentax, onder andere op 
energie. Wat dat betreft is er veel veranderd. Nu 
spreken alle politieke partijen zich in hun verkie
zingsprogramma uit voor een energieheffing, zij het 
dat VVD en CDA vasthouden aan invoering alleen 
in Europees verband. En ook het NMP-2 komt tot 
de cQnclusie dat de beoC?gde doelstelling van het 
klimaatbeleid niet gehaald kan worden zonder ver
hoging van de energieprijzen. Zou het er dan toch 
van komen? Helaas moeten we over deze kabinets
periode spreken van een gemiste kans, verloren ja
ren. Bij de komende kabinetsformatie zullen nu 
toch echt knopen moeten worden doorgehakt: 
meer energiebesparing, verdergaande plannen voor 
duurzame energie en een energieheffing die zoden 
aan de dijk zet. Terugsluizen van de opbrengst er
van in de vorm van verlaging van de arbeidskosten 
leidt bovendien tot een groot aantal extra banen, 
een conclusie waar het Centraal Plan Bureau bij de 
doorrekening van het GroenLinks-verkiezingspro
gramma ook niet meer onderuit kwam. Zou dat 
misschien overtuigen? 



(ADVERTENTIES) 

Milieucentrum 
De Kleine Aarde 

steekt de handen uit de mouwen 

... doe je dat! 
Steun clat werk' 
Be l 04116-84921 voor cle gratis aktiviteitenk ra nt' 

Donateur worden? 
Voor f 40, - (minimum f 25, -) 
op giro 52730 (o.m "nieuwe donateur ") 
ontvangt u een welkomstpakket en 
elk kwartaal het tijdschrift D e Kleine Aarde 
vol informatie en handige snufjes. 

De Kleine Aarde 
Postbus 151 5280 AD Boxtel 

I 

comfortabel 
energiezuinig 

èn gezond wonen? 

vloerisolatie met 
TONZON Thermoskussens 

hoogste isolatiewaarde 
laagste milieubelasting 

TONZON 053-332391 

Drukker i j Mezclado v.o .f. 
Lange N ie uwstraat 249 
5041 DE Ti lburg 
Te lefoo n : (013) 44 22 99 

WINDENERGIE. 
RENDABEL EN MILIEUVRIENDELIJK! 

Unieke kenmerken van 
De Lagerwey LW 15/75: 

vermogen 75 kW 

wiekdiameter 16 meter 

masthoogte 30 meter 

jaaropbrengst 100.000 tot 180.000 kWh 

hoge terugleververgoeding 
(10 tot 14,2 cent) · 

ook voor bedrijven met een laag verbruik 
rendabel 

grote betrouwbaarheid door jarenlange 
ervaring 

reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst 
in binnen- en buitenland 

investeringssubsidies van 40% tot 50% 
van de projektkosten 

LAGERWEY 
WINDTURBINE B.V. 
Garderbroekweg 175 
3774 JO KOOTWIJKERBROEK 
Tel.: 03423-2265 
Fax: 03423-2353 
Regiokantoor Z.-W. Nederland , 
tel. 01870-7830 



Brandstof 

Atoomenergie? 
Nee bedankt! 
•••••••••••••••••••••••••••• 
STEMADVIES 1: STEM CDA· GOED VOOR HET MIUEUl 

Hoog tijd om deze keer op het CDA te stemmen. Vanwe· 
ge de aardgaspdjs lopen de tuindeTS weg, en om het aan
tal kamerzetels op peil te houden is UW STEM hard no
dig. Stem CDA, dan zorgen wij voor hogere aardgasprij· 
zen. Dat Is goed voor mllleu en schatkist . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
STEMADVIES 2: PVDA. GOED VOOR HET MIUEUI 

Onze W staat voor academid. Dat zijn de mensen die 
weten hoe het milieu In dit land gered moet worden. Met 
moed, beleid en trouw zorgen wij voor een schoon mi· 
lieu. Helpt u ons een beetje? Een goed milieu begint bij 
de PvdA. Wij zijn tegen de uitbreiding van bet aantal 
kerncentrales. Een keuze voor kernenergie blinkt uit In 
het ontbreken van een economische onderbouwing. Der
gelijke kolossale investeringen zijn noch economisch, 
noch maatschappelijk bezien verantwoord. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• 
STEMADVIES 3: VVD, GOED VOOR HET MILIEU! 

Blauw is onze kleur, de kleur van water en lucht. Dat zit 
wel goed. Nu uw stem nog, zodat wij voor een beter kli· 
maat kunnen zorgen. Voor de ondernemers op de eerste 
plaats, maar ook voor u. Milleu's wel en wee begint bij de 
VVD. Stem deze keer blauw. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
STEilADVIES 4: D66, GOED VOOR HET MIUEUI 

Lift met ons mee. Stem op 'winnaars'. En wij zorgen voor 
de groene atmosfeer. Hoe het milieubeleid eruit gaat zien 
weten we nog niet. Maar dat bepaalt U met UW STEM op 
ONS. Er is al erg lang naar oplossingen van het afvalpro
bleem gezocht, zonder dat we daar erg dichtbij zijn geko
men. Het is weinig zinvol daar nog langer geld In te ste
ken . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
STEMADVIES 5: GROENUNKS, GOED VOOR HET MIUEU! 

Goede wijn behoeft geen krans. Wij gaan er voor. Maak 
onze Iractie sterk, zodat wij meer GROENE DADEN kun
nen verrichten. Onderzoek naar betere exploitatie-moge
lijkheden van kernenergie en bet afvalprobleem leidt al
leen maar tot meer en even gevaarlijk of gevaarlijker af· 
val, wat geen oplossingen biedt. Dit terwijl energiebespa
ring en warmte-krachtkoppeling veel meer veelbelovend 
is. Schone bronnen zijn alleen de duurzame zoals zonoe
energie en windenergie. Het is veel beter deze laatsten te 
stimuleren . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
STEMADVIES 6: STEM NIET OP DIE ENGE PARTIJ! 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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