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Redactioneel 

Je kunt na de verkiezingen gerust een hele tijd op vakantie gaan, want de formatie 

duurt daarvoor lang genoeg. En als je in milieu geïnteresseerd bent, kun je nog veel 

langer wegblijven. Informateur Wim Kok heeft een nieuw paars kabinet bij elkaar ge

kregen. Bijzondere aandacht verdient het financieel en sociaal-economisch beleid en 

de begroting voor 1995. Maar hoe zat het ook al weer met het milieu (en de gunstige 

effecten op de werkgelegenheid en economie?). Zelfs de toepassing van kernenergie 

en de Brede Maatschappelijke Discussie hebben eens tijdens een kabinetsformatie een 

rol gespeeld. 

Kok kreeg zijn opdracht van de koningin. Ik dacht dat zij zo begaan was met het mi

lieu, maar nee hoor. Ook bij haar is het weer enkele jaren geleden dat het milieu bo

venaan haar verlanglijstje stond. Zo zie je maar, het koningshuis is ook maar een mo

deverschijnsel. .. overigens net als de drie grote regeringspartijen. 
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Energiehandvest dit na;aar in werking 

Lubbers' erfenis 
Alle Westerse oliemaatschappijen staan 
begerig In de startblokken om de olie- en 
gasvelden In Oost-Europa te exploiteren. 
Voor het milieu In Slberit kan deze situatie 
een vooruitgang betekenen, maar de 

prikkel tot energiebesparing wordt 

onderuit gehaald als de energiestromen 
naar het Westen gaan vloeien. Dit najaar 
gaat het licht op groen en kan de energle
bonartza beginnen. Ook de Gasunie Is er 
klaar voor. 

WIMKERSTÊN 

Het Europese Energiehandvest (European Energy 
Charter) werd op 17 december 1991 in de 
Haagse Ridderzaal door 50 landen plechtig on
dertekend. Dit handvest, in de wandeling het 
'Plan l ubbers' genoemd, was bij die onderteke
ning niet meer dan een intentiever1dartng omdat 
er nog talloze hobbels lagen op de weg naar 
daadwerkelijke uitvoering. Na 3,5 jaar onder· 
handelen, onder leiding van de Nederiandse di· 
plomaat Ch. Rutten, konden op 11 juni de laat· 
ste punten en komma's worden vastgelegd tij· 
dens een Inter-gouvernementele conferentie in 
Brussel. Over de definitieve Basiwvereenkomst 
met bijbehorende protocollen werd eindelijk 
overeenstemming bereikt 

De d ub van oorspronkelijk 50 landen is inmid· 
deis uitgebreid als gevolg van het uiteenvallen 
van Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Dit najaar 
zullen 55 onafhankelijke staten in Ussabon het 
definitieve verdrag gaan ondertekenen. Alle Eu· 
ropese staten, van Albanië tot Uzbekistan, zijn 
van de partij, alsmede Australië, Japan, Canada 
en de Verenigde Staten. 

Het Energiehandvest beoogt de onder1inge eco· 
nomische verstericing tussen Oost en West via 
investeringen in de energiesector in Oost-Europa 
om een vrije energiehandel tussen de deelne
mende staten te realiseren. Het plan, gelanceerd 
In 1990 door ex-premier lubbers, is in de afge
lopen vier jaar bekritiseerd vanwege de dubbele 
bodem. Vanuit het Westen werd steeds de na· 
druk gelegd op de ondersteuning van de ener· 
giewinning In bijvoorbeeld Siberië met 'schone' 

Westerse technologie, die meer efficiency biedt 
en minder vervuiling veroorzaakt omdat de 
Westerse oliemaatschappijen zich dienen te hou· 
den aan strengere mllieunormen. Tegelijkertijd 
kan deze steun een bijdrage leveren aan een 
stabielere economische basis In Rusland en an
dere nieuwe staten, die steeds verder weg drei
gen te zakken in een politieke en sodaal-econo· 
mische malaise. De Oekraïne is daar een 'goed' 
voorbeeld van: zonder hulp van buitenaf Is het 
land verloren. 

iiNZIJDIG FOSSIU 

Maar de andere kant van de medaille is het be
lang van het Westen bij de energiebronnen in 
het Oosten, waardoor het Energiehandvest eer
der een vrijbrief wordt voor een wild west bo· 
nanza naar fossiele brandstoffen. Het Energie· 
handvest legt een eenzijdige nadruk op de win· 
ning van fossiele brandstoffen als olie, gas en 
steenkool, terwijl de duurzame bronnen slechts 
éénmaal in een voetnoot (Nde ontwikkeling van 
duurzame energiebronnen") worden aangestipt. 
Tussen de regels door dreigt kernenergie als een 
lokkend perspeetlef binnen te sluipen, op voor· 
waarde dat nieuwe kerncentrales in Oost-Euro· 
pa op basis van Westerse veUigheidseisen wor· 
den gebouwd. 
Met het veilig stellen van de energieaanvoer uit 
Oost-Europa verdwiJnt In het Westen de prikkel 
tot energiebesparing. Een duurzaam energiebe-
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leid wordt niet nagestreefd, ondanks het Kli
maatverdrag van Rio de Janeiro dat door alle 
deelnemende landen is ondertekend. De gretig
heid waarmee Amerikaanse en Franse oliemaat
schappijen de Russische markt opgaan is teke
nend. Zij ruiken nieuwe kansen en mogelijkhe
den. 

Maar ook de Nederlandse Gasunie kijkt een ge
neratie vooruit en loert naar het oosten. Direc
teur verkoop binnenland P. Sterkenburgh gaat 
ervan uit dat over ongeveer 35 jaar de gasbel 
van Slochteren is uitgeput. Tegenover FNV Ma
gazine (28 juli j.l.) stelt hij onomwonden: "De 
aardgasvoorraden in de wereld zijn enorm. De 
ontwikkelingstechnieken zijn toegenomen en de 
kosten gedaald. Er is gas in de wereld voor ze
stig tot zeventig jaar. Europa is een belangrijk 
marktgebied (voor de Gasunie, red.) dat relatief 
niet eens zo gek ver van de helft van die voor
raad weg ligt, in Rusland." 

De drie grootste Amerikaanse oliemaatschappij
en Texaco, Exxon en Amoco hebben samen met 
Norsk Hydro uit Noorwegen een nieuwe onder
neming (liman Pechora Company) opgezet om 
onder de meest barre omstandigheden binnen 
de pooldrkel in de Zee van Pechora een project 
te starten voor de buitengaatse winning van 
aardolie in de komende 50 jaar. De opbrengsten 
van liman Pechora Company zullen worden ge
deeld met Rusland. Ook Shell heeft al een joint 
venture opgericht, samen met de Russische 
staat. Dankzij het Energiehandvest zullen toe
komstige investeringen beter beschermd zijn. 
Zonder die garantie zou het Westerse bedrijfsle
ven er niet over piekeren zich te vestigen in lan
den waar chaos troef is. De investeerders zijn 
het meest bezorgd over de onbetrouwbaarheid 
en wispelturigheid van lokale bestuurders die 
zich niet veel meer aantrekken van de overheid 
in Moskou en zich gedragen als plaatselijke ko
ningen. 

Dit onderwerp bleek één van de taaiste onder
delen in de onderhandelingen, waarmee met 
name de Verenigde Staten de meeste moeite 
hadden. Het gaat immers om vele miljarden aan 
investeringen die hun rendement moeten op
brengen. Ook kwesties als eigendomsverhou
dingen en verdeling van de winsten binnen Rus
sisch-Amerikaanse joint ventures verdeelden de 
gelederen. 
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In de loop van de afgelopen drie jaar hebben de 
Oosteuropese landen tijdens de moeizame on
derhandelingen ook ingezien dat zij bijna op het 
punt stonden hun energierijkdommen weg te 
geven aan het Westerse bedrijfsleven. Rusland 
en Kazachstan, de belangrijkste partners gezien 
hun enorme hoeveelheden bewezen voorraden 
aardgas, olie en steenkool, hebben dat risico 
voor lief genomen. Deze twee landen hebben 
het Energiehandvest inmiddels al geratificeerd 
omdat ze haast hebben om de energiestromen 
weer vlottend te krijgen. In de verwachting dat 
de oliedollars spoedig in grote hoeveelheden 
naar Moskou en Alma Ata gaan stromen. 

OLIEVELDEN 

Vooral west-Siberië, het rijkste oliegebied van 
Rusland, kan de basis worden voor een nieuwe 
economische politiek, gebaseerd op de verkoop 
van fossiele energiedragers. Rusland hoopt via 
de olieindustrie uit de desastreuze economische 
recessie te komen. Met de komst van Westerse 
investeerders kan er mogelijk ook een omme
keer komen in de enorme vervuiling als gevolg 
van lekke pijpleidingen en spuitende olieputten. 
Die situatie werd in het verleden ingegeven door 
de plandjfers van het communistische regime: 
elke oliebron moest jaarlijks een vooraf vastge
stelde hoeveelheid olie produceren. Het maakte 
niet uit hoe, als de olie maar stroomde. Milieu
zorg speelde daarbij geen enkele rol. In de regio 
van Tjumen in west-Siberië zijn honderden vier
kante kilometer moeras en toendra veranderd in 
echte 'olievelden'. Lekkages in pijpleidingen 
werden pas na twee dagen ontdekt en provis
orisch afgedicht. Tussen 1980 en 1990 ontstond 
gemiddeld één lek per maand; vanaf 1992 wor
den 20 lekken per ·maand geconstateerd, terwijl 
de olieproduktie sindsdien. bijna is gehalveerd 
van 12 naar 7 miljoen vaten aardolie per dag. 
Minder olie met méér vervuiling. Er werd en 
wordt gewerkt met een technologie die volgens 
een Westerse expert 'uit het stenen tijdperk' da
teert. Uit de hopeloos verouderde aardasleidin
gen lekt per jaar een gaswolk van ongeveer 40 
miljard kubieke meter. Een hoeveelheid die over
eenkomt met het jaarverbruik van alle Neder
landse huishoudens tesamen. Voor het Russische 
milieu zou de snelle komst van Shell, Texaco en 
alle anderen een· vooruitgang betekenen. Maar 
voor het wereldklimaat wordt de snelle exploita
tie van nog meer fossiele energiebronnen een 
ramp. 

* 



Het belang van het 
Non Proliferatie Verdrag 
Verlengen onder 
voorwaarden 
In september 1995 moet het besluit vallen 
of het Non-Proliferatie Verdrag na 25 jaar 
verlengd moet worden of niet. Een 
verlenging zou gekoppeld moeten worden 
aan de voorwaarden dat de komende tien 
jaar alle kernwapens opgedoekt worden, 
dat er een verbod komt op kemproeven en 
dat plutonium uit de handel wordt 
genomen. Dan komt er mogelijk ook een 
einde aan de 'kleine' proliferatie, de 
levendige smokkel en het misbruik van 
splijtmateriaten. Dan pas heeft het NPV 
zijn waarde bewezen. 

Bij Non-Proliferatie is de eerste associatie de idee 
dat overheden van onafhankelijke landen afge
houden worden van kwalijke praktijken met nu
cleair materiaal. Dat is ook de bedoeling van dit 
verdrag, maar de vindingrijkheid van individuen 
kent geen grenzen. Twee berichten zijn teke· 
nend voor de ontwikkeling in de afgelopen 15 
jaar. De 'vooruitgang' gaat snel. 

Washington, 2 februari 1979- De Amerikaanse 
FBI heeft een man aangehouden die 68 kilo· 
gram laag verrijkt uranium had gestolen uit een 
fabriek van General Electric in Wilmington 
(Noord Carolina). De man had in brieven aan de 
fabrieksdirectie en een plaatselijke krant laten 
weten dat hij bereid was het uranium terug te 
geven als hij 100.000 dollar zou krijgen. De di
rectie van General Electric kon niet verklaren hoe 
de man ondanks de gebruikelijke strenge con
trolemaatregelen met een dergelijke grote hoe
veelheid uranium het fabrieksterrein had kunnen 
verlaten. Volgens deskundigen was het onmo· 
gelijk om met behulp van dit laagverrijkte urani
um een kernbom te maken zonder de beschik· 
king te hebben over ingewikkelde en kostbare 
installaties, zoals een opwerkingsfabriek. 

Bonn, 18 juli 1994 - Duitsland is bezorgd over 
de steeds vaker voorkomende smokkel uit Oost
Europa van hoogverrijkt plutonium dat geschikt 
is voor de produktie van atoomwapens. Een 

Duits zakenman werd in mei aangehouden met 
zes ·gram plutonium op zak, afkomstig uit Rus
land. De autoriteiten sluiten niet uit dat aan Rus
sische kant ook delen van overheidsinstanties in 
maffia-achtige structuren opgenomen zijn en 
daardoor betrokken zijn bij de illegale handel in 
plutonium. 

In deze twee gevallen is sprake van 'kruimel
diefstal' van gevaarlijk materiaal. Maar dit ge
beurt ook in het groot, en het wordt echt ge
vaarlijk als onafhankelijke staten zich van derge
lijke praktijken bedienen. En dat gebeurt in wer
kelijkheid, zoals de recente voorbeelden van Irak 
en Noord-Korea aantonen. Ondanks het wa
kend oog van het IAEA (Internationaal Atoom 
Energie Agentschap) in Wenen. 

Om te voorkomen dat nucleaire technologie 
en materialen via de vrije handel verspreid kon
den worden, werkten de atoomstaten vanaf 
1985 aan een wereldwijde afspraak. Het Non 
Proliferatie Verdrag werd in maart 1968 op 
schrift gezet. Het verdrag trad in 1970 offideel 
in werking. Het IAEA kreeg de taak om toezicht 
te houden en de naleving te controleren via een 
inspectie-programma in de 162 landen die het 
verdrag hebben ondertekend. 

NOORD-ZUID 

Volgens llana Cravitz (Campaign for Nuclear 
Disarmement, London) is een krachtige inspan
ning van alle milieu- en vredesorganisaties nodig 
om er voor te zorgen dat de uitkomst van de 
NPV-conferentie volgend jaar een garantie ople
vert voor een snelle wereldwijde kernontwape
ning. Waarom is die inspanning nodig? De beste 
samenvatting van de huidige situatie komt van 
John Gordon, voormalig hoofd van de atoom
energieafdeling van het Britse ministerie van Bui
tenlandse Zaken: "De Amerikanen roepen 
steeds vaker dat de rechtvaardiging voor kern
wapens ligt in het beteugelen van onbezonnen 
Derde Wereldlanden. Er bestaan tendensen bin
nen het Britse ministerie van Defensie om het
zelfde argument te hanteren. De rechtvaardiging 
van kernwapens verschuift van de Oost-West 
verhouding naar de Noord-Zuid verhouding. Als 
het NPV wordt opgeheven, zullen we waar
schijnlijk geen werkbare Noord-Zuid samenwer
king krijgen". 

Op basis van artikel IV van het Non Prolif
eratie Verdrag beloven de atoomwapenvrije on-
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Atoomstaten (Rusland, 
China, Frankrijk, Groot
Brittannië en de Verenig· 
de Staten) en Drempel
landen of bijna-atoom
staten (Oekraïne, Kazach
stan, Pakistan, India, Is
raël en Noord-Korea). 
Daarnaast is er nog een 
serie landen die op weg 
zijn 'drempel-land' te 
worden (Japan, Mexico, 
Iran, Irak, Argentinië, Bra
zilië en Zuid-Afrika). 
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dertekenaars geen kernwapens te zullen verwer· 
ven. In ruil daarvoor krijgen zij het 'onver· 
vreemdbaar recht' op vreedzame atoomtechno
logie. De atoomstaten streven, volgens hetzelf· 
de artikel, naar nucleaire ontwapening. De dun· 
ne scheidslijn tussen civiele en militaire toepas· 
sing van kernenergie zorgt steeds voor de pro· 
blemen. Staten zullen altijd ontkennen dat hun 
kerncentrales of nucleaire programma's iets te 
doen hebben met de produktie van kernwapens. 
Plutonium speelt daarbij de sleutelrol. Als er 
sprake is van het feit (of het vermoeden) dat 
een land beschikt over plutonium, dan loopt de 
spanning bij de buurlanden op. Noord-Korea is 
hier een schoolvoorbeeld van. 

Elk land dat het verdrag heeft ondertekend, 
krijgt toegang tot de civiele toepassing van 
kerntechnologie. Tegelijkertijd moet dit land zich 
onderwerpen aan inspecties van het IAEA (Inter· 
nationaal Atoom Energie Agentschap). Maar die 
inspecties zijn onvolledig en onvoldoende. In Ja· 
pan miste men onlangs nog 70 kilo plutonium. 
Dat maakt andere landen weer zenuwachtig, in· 
elusief Noord-Korea. 

Zimbabwe is ook toegetreden tot het NPV, 
zonder ooit aspiraties te hebben voor de bouw 
van dure kerncentrales. Tenzij ze er één cadeau 
krijgen. Met toetreding kreeg Zimbabwe het 
recht op technologie om nucleaire toepassingen 
op het terrein van gezondheidszorg en agrari· 
sche sector in huis te halen. Ook daar moet het 
IAEA inspecties uitvoeren. 

HALF ONTWAPEND 
Het NPV geeft de niet-kernwapenlanden het 
recht om de echte atoomstaten (Rusland, China, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Sta· 
ten) aan te spreken op hun voortgang inzake 
kernontwapening. Tussen 1970 en 1985 is daar 
niets van terecht gekomen. Integendeel. De Ver· 
enigde Staten en de Sovjetunie produceerden gi· 

ALLICHT- HERFST 1994 

gantische arsenalen kernwapens. Maar sinds het 
einde van de Koude Oorlog zijn de START I en 
IJ-verdragen en het INF·verdrag gesloten tussen 
beide superm~chten, die nu nog maar beschik· 
ken over 5.000 kernkoppen ieder. Veel minder 
dan de oorspronkelijke 25.000, maar nog steeds 
ruim voldoende om de aarde enkele keren volle
dig op te blazen. Ook die kernwapens dienen 
vernietigd te worden. Dat kunnen de andere 
NPV-Ianden eisen. Toen Indonesië en Mexico dit 
voorstelden tijdens de vorige toetsingsconferen
tie (in 1990) volgde een veto van de atoomsta· 
ten. 

Er bestaat een kans dat de atoomlanden 
weer opnieuw kernwapenproeven gaan uitvoe
ren. Momenteel houden vier van de vijf atoom
staten zich aan een vrijwillig opgelegd moratori· 
um. Alleen China heeft zich nooit enige beper
kingen opgelegd. 

Een verlenging van het verdrag met maxi· 
maal tien jaar moet de tijd scheppen om alle 
kernwapens de wereld uit te helpen en alle 
kernwapenproeven achterwege te laten. 

De aanmaak van plutonium en hoogverrijkt 
uranium dient onmiddellijk gestaakt te worden. 
Dat heeft directe repercussies voor opwerkings
fabrieken en kweekreactoren, maar de gevolgen 
voor die sectoren zijn minder desastreus dan het 
lijkt. Kweekreactoren sterven uit en de opwer· 
king van splijtstofstaven is om economische re
denen niet meer interessant. Ook de transporten 
van splijtstoffen en radioactief materiaal worden 
minder urgent. Alleen de smokkel van splijtbaar 
materiaal dient stevig gecontroleerd te worden. 
Misschien een nieuwe taak voor de IAEA. 
In 'De Nucleaire Erfenis' (door Willem de Ruiter 
en Bart van der Sijde, 1985) staat een zeer lees· 
baar en gedetailleerd overzicht van ontstaan en 
(niet)werking van het Non Proliferatie Verdrag. 

* 



In memoriam Robert Jungk 

Oe ziener Is niet meer. Op 14 jullis Robert Jungle (81 jaar) overleden. HIJ werd geroemd f:n verguisd. Zijn vele 
tegenstanders verweten hem de technologische vooruitgang te verhinderen. Maar de medestanders putten kracht uit 
deze man, van wie de uitspraak stamt .. Macht lcaputt was lhnen kaputt macht". Dat was geen oproep om eventjes 
alle kerncentraJes kort en klein te slaan (zoals gesuggereerd werd door het gevestigde systeem), maar om het 
technocratisch systeem, waarin kernenergie kon gedijen, te kritiseren en bloot te leggen. 

WIM kERSTEN 

In Jungks visie kan kernenergie alleen maar overleven in de 
Atoomstaat; een toestand waarin 'totaler Überwachung' (volle
dige staatscontrole) het optimaal functioneren van de splijtstof
cydus moet garanderen. Dat houdt ook In dat (potentiële) te
genstanders op grote afstand gehouden 
moeten worden, en dat kan alleen in een 
totalitaire staat. 

Robert Jungk had voldoende ervaring 
om te weten waarover hij schreef. Hij 
werd In 1933 in Berlijn opgepakt door de 
nazi's, omdat hij pro nazi-affiches ver
scheurde. Na zijn vrijlating vertrok hij naar 
j)arijs voor een studie psychologie. Tijdens 

de oor1ogsjaren werkte hij als co~n

dent voor een aantal weekbladen. In 
1952 publiceerde hij "Die Zukunft hat 
schon begonnen", een zeer kritisch werk 
over de totalitaire invloed van de techno
logie op de democratie. In feite was dat 
een analyse van de inbreuk die het Ame
rikaanse atoombomprogramma maakte 
op de gehele Amerikaanse samenleving. 
Het lnstitut für Zukunftsfragen werd door 
hem in 1967 opgericht. 

tegenstanders en dwarsliggers. Alle door hem genoemde voor
beelden van doorgezaagde remleidingen. intimidatie, laster
campagnes, onslag voor kritische medewerkers werden door 
autoriteiten afgedaan met "paranoide hersenspinsels". Maar de 
voorbeelden zijn nooit weerlegd. 

Robert Jungk was geen 'kamergeleerde' . Integendeel. Hij 
was niet te beroerd om zelf mee te demonstreren in de regen 

en de blubber, zoals tegen de geplande 
(en nooit gerealiseerde) opwerkingsfa
briek Wackersdorf in het Duitse Beieren, 
op 180 kilometer van zijn woonplaats 
Salzburg. Tijdens een vreedzame blokkade 
van de Amerikaanse kruisrakettenbasis 
Mutlangen werd hij opgepakt en later 
veroordeeld tot een geldboete. 
In debatten over de toepassing van kern· 
energie was hij zeer bedreven, en dus 
zeer gevreesd. Menig kernenergie-voor
stander is op de Duitse beeldbuis publie
keliJk door Jungk 'In de pan gehakt', zoals 
de Duitse milieuminister Klaus Töpfer eni
ge malen Is overkomen. In de Oostenrijk
se politiek speelde hij een bijrol toen de 
opvolger van Waldheim gekozen moest 
worden. Als kandidaat voor de Groenen 
eindigde hij als derde. 

Zijn bekendste boek, 'De Atoomstaaf 
(1978, Elsevier) geeft een beschrijving 
van de anti-democratische aspecten die 
de vreedzame toepassing van kernenergie 
mogelijk moeten maken. Werknemers in 
nudealre Installaties noemt hij 'stralings-

Prominent tegen
stander kernenergie 

is niet meer 

Jungk was een pessimist over het heden, 
maar tevens een optimist over de toe
komst Per slot van rekening was hij - als 
futuroloog - in staat om vooruit te kijken. 
En daarom lag hij vaak overhoop met de 

voer' omdat de mensen vaak ongemerkt veel te hoge doses str
aling oplopen. Oe nudeaire wetenschappers zijn 'de gokkers' 
gezien de talloze onopgeloste vraagstukken rond velhgheid en 
afval. En de steeds brutalere opstelling van overheid en politie 
tegenover demonstranten wordt door Jungk omschreven als de 
'terreur van de technologische vooruitgang'. 

Aan de hand van een aantal historische feiten maakt hij dui
delijk dat de kernindustrie zeer ver ging In het uitschakelen van 

gevestigde orde. Dit verzet (tegen kern
energie) is vaak als irrationeel afgedaan; de tegenstanders van 
kernenergie zouden onkritische aanhangers van een achter
haald dogma zijn. In werkelijkheid geldt echter voor de meeste 
van hen dat zij door gewetensvol nadenken, met gebruikma· 
king van hun fantasie, ertoe zijn gekomen de catastrofale weg 
die de overheid koos af te wijzen. NNog lijkt een andere weg 
mogelijk. Maar niet lang meer". aldus Jungk. 

* 
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Windenergie groeit gestaag 

Het vermogen van windturbines wordt steeds groter en het aandeel 
van duurzame energie groeit langzaam. Ondanks een landelijke 

bundeling van belangen onderschatten de meeste enerSiebedrljven 
nog steeds de waarde van windstroom. Lage teruglevertarieven 

vormen geen stimulans, maar zorgen eerder voor een grove. 

onderwaardering van een echte duurzame energiebron. 
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De stad Tilburg (16.2 .000 inwoners) kan al haar 

huishoudens volledig van de wind laten leven. 

Alle in Nederland geïnstalleerde windturbines 

produceren daarvoor voldoende elektriciteit, on

geveer 200 miljoen kiloWattuur. Om het totale 

Tilburgse stroomverbruik (inclusief kantoren en 
industrie) te dekken, dient het huidige opgestel

de windvermogen te worden verdubbeld. De 

huidige hoeveelheid windstroom voorziet royaal 

in één procent van de stroomvraag van alle Ne

derlandse gezinshuishoudingen. 

Momenteel staan in ons land 665 windmolens 

geregistreerd met een gezamenlijk vermogen 

van 140 MegaWatt. Alleen al in de eerste helft 

van dit jaar werd 9 MegaWatt geplaatst. Van 

het totale vermogen werd 35 MW gerealiseerd 

door particuliere projecten, zoa.ls de twintig 

windmolencoöperaties. Bij Novem - verantwoor

delijk voor de uitvoering van de subsidieregeling 

voor windturbines • werden dit jaar 80 subsidie· 
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aanvragen ingediend voor 

104 MW aan nieuwe 

windenergieprojecten. 

Aangezien de pot slechts 

35 miljoen gulden bevat, 

zal de helft van die projec

ten op korte termijn niet 

gerealiseerd kunnen wor

den. 

De grootste Nederlandse 

windmolen draait sinds 
kort in Groningen, tussen 

Delfzijl en de Eemshaven. 

Met een vermogen van 1 

MW en wieken van 25 

meter vormt deze mega

molen de voorbode voor 

nog meer supergrote 

windturbines, in onder 

meer Sexbierum (Fries· 

land). Fabrikant NedWind 

hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met de 
serieproduktie van deze mega·molen. Het EGO 

(Energiebedrijf Groningen en Drenthe} heeft het 

voornemen om in de toekomst 10 procent van 

haar elektriciteit op te (laten} wekken met be

hulp van windmolens. Zij loopt daarin voorop en 

geeft een stimulans aan de trage vooruitgang el
ders. Volgens het beleid van de rijksoverheid 

moet er in het jaar 2000 circa 1000 MW aan 

windvermogen staan opgesteld. Dit ideaal wordt 

op geen stukken na bereikt. De energiebedrijven 
geven zelf toe dat ze hooguit 450 MW kunnen 

halen in de resterende vijf jaar. De rest moet dan 

door het particuliere initiatief worden gereali· 

seerd. 

WATERMOLEN 

Bij Medemblik in het IJsselmeerstaan vier wind· 

molens (van ieder 500 kW) op lange stalen pa

len in het water. Project Lely, de benaming voor 

het eerste 'buitengaatse' windmolenproject, is 

daarmee een feit geworden. Anders dan op het 
land, moesten de masten en de gondels in hun 

geheel geplaatst worden met een speciale hij.sin· 

stallatie. Dit project kon mede rekenen op Euro· 
pese subsidie, omdat hier ervaring wordt opge

daan met de exploitatie van windparken op het 

water. Ook de ervaring met de speciale funde· 

ring moet nieuwe gezichtspunten opleveren. Ex· 

ploitant PEN (Provinciaal Energiebedrijf Noord-



Holland) is gematigd optimistisch over de kan
sen voor offshore projecten. De Noordzee heeft 
haar beperkingen met scheepvaartroutes en 
(toekomstige) lokaties voor olie- en gaswinning. 
Bovendien kunnen dergelijke molens alleen in 
ondiep water geplaatst worden, gezien de kos
ten van de funderingspalen. En de molens zullen 
van het type 'mega-molen' moeten zijn. De 
"watermolen" bij Medemblik wordt ook als 
proef gebruikt om besturing en bewaking op 
grote afstand te laten plaatsvinden, vanuit een 
centraal controlecentrum bij het PEN te Alkmaar. 

De Zeeuwse windmolencoöperatie Zeeuwind 
onderhandelt met een groep agrariërs over de 
bouw van nieuwe windmolens. Zeeuwind wil 
een samenwerkingsverband creëren waarbij de 
coöperatie de know how levert en de boeren de 
investeringen voor rekening nemen. Ervaring 
heeft Zeeuwind voldoende. Sinds 1988 heeft ze 
11 windmolens in bedrijf, die gefinanderd wor
den door 2.400 leden. De bouw van nog eens 
zeven molens op Tholen en Schouwen-Duive
land is in voorbereiding. 

Ook het Zeeuwse nutsbedrijf Deltan is actief op 
windmolengebied. Samen met de Noordbra
bantse PNEM wordt het gebied tussen Kruinin
gen en Woensdrecht onderzocht op mogelijkhe
den voor de plaatsing van nog meer windpar
ken. 

WOEDEND 

De waarde van windenergie is een dankbaar dis
cussie-onderwerp. De zogeheten 'terugleverver
goeding' vormt al ruim vijf jaar het onderwerp 
van een strijd tussen particuliere opwekkers en 
de energiebedrijven. De PAWEX (PArticuliere 
Windenergie EXploitanten) en EnergieNed (de 
vereniging van distributiebedrijven) hebben hun 
geschil twee jaar geleden voorgelegd aan een 
onafhankelijke arbritragecommissie, een com
missie van Goede Diensten. PAWEX wil minstens 
21 cent voor elke teruggeleverde kiloWattuur, 
terwijl EnergieNed in meerderheid (want er zijn 
gelukkig uitzonderingen) niet hoger wil gaan 
dan de uitgespaarde brandstofkosten à 6 cent. 
De arbitragecommissie zegt in haar uitgspraak 
dat de vergoeding niet meer dan 8 cent hoeft te 
bedragen. Een minderheid van deze commissie 
is van oordeel dat er wel een hoger landelijk ta
rief dient te komen. PAWEX-voorzitter Ernst van 
Zuylen is woedend: "De uitspraak van de com
missie biedt geen bevredigende oplossing. De 
particuliere exploitanten krijgen een landelijk ta
rief dat windprojecten economisch absoluut on
haalbaar maakt, de politiek krijgt een sneer dat 

zij haar huiswerk maar beter moet maken en 
een aantal leden van EnergieNed ziet haar po
gingen tot stimuleren van windenergie niet be· 
loond. Voor PAWEX staat vast dat windenergie 
alleen maar goedkoper wordt door deelname 
van particulieren. Een we zullen gelijk krijgen, 
maar dankzij EnergieNed en een laffe opstelling 
van de arbitrage-commissie duurt dat nu nog 
langer". 

WINDBUREAU 

Alle Nederlandse windenergiebelangen zijn sinds 
kort verenigd in de Stichting Landelijk Bureau 
Windenergie (LBW). In de bijbehorende advies
raad zitten vertegenwoordigers van windturbi
ne-industrie (inclusief importeurs van buiten
landse molens), energiedistributiebedrijven, pro
vincies, milieu-organisaties, ministeries, Novem 
en Vereniging ODE. Het LBW gaat dienst doen 
als Het Loket waar iedereen terecht kan voor al
gemene informatie en specifieke vraagstukken. 
Het LBW wil dat windenergie een duidelijker 
plaats en profiel krijgt in de energiewereld. 
Mensen uit de wereld van windenergie zijn zeer 
tolerant, getuige het feit dat binnen LBW-ver
band PAWEX en EnergieNed naast elkaar aan 
dezelfde tafel zitten. 

* 

Fantastische terugverdientijd 

Voor elke kilo staal, voor elk onderdeel van een windturbine Is energie 
verbruikt. De produktie van kunststof wieken kost 48 kiloWattuur per 
kilo wiek, terwiJl een stalen mast slechts 12 kilowattuur per kilo kost. 
Aan de Technische Universttelt llmenau (Duitsland) Is een 'doorsnee 
molen' van 100 kW volledig ontleed en geanalyseerd, vanaf de win
ning van het IJzererts tot de inbedriJfstelling. De energie Is als volg 
verdeeld: de grootste hap (29%) zit In de elektrldteltskabels, 18% in 
de mast, 3% In de tandwielkast, 3,5% In de olie, 6% in molenhuls en 
generator en 6% in de wieken. De rest gaat op aan de kleinere overige 
onderdelen en In het transport van molen naar lokatie. De conclusie Is 
verrassend: een gemiddelde windturbine verdient zich binnen vier 
maanden terug. Na vier maanden heeft de molen méér energie gepro
duceerd dan de energie die vereist was om de molen te fabriceren. 
Windturbines geven met recht Invulling aan het begrip "duurzame 
energie". Bovendten Is het energie zonder biJsmaak. Molens kosten 
dus energie, maar ze produceren tijdens een levensduur van twintig 
jaar voldoende energie om weer 80 nieuwe molens te kunnen fabrice
ren. 
Aan kerncentrales is In het verleden ook gerekend met soortgelijke 
energie-balansen. Die pakken heel anders uit De •normale' levens
duur van een kerncentrale bedraagt 30 jaar. In die tijd staat hij/zij 29 
Jaar lang de energie terug te leveren die nodig was voor de bouw. Een 
rendement van biJna null 
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Ramen open in de broeikas 

Aan het eind van de tachtiger jaren werden we opgeschrikt door de 

eerste alarmerende berichten over de omvang van het zogeheten 
broeikaseffect. In Nederland werd het Nationaal Onderzoek 
Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering 
(NOP) opgericht. Kort voor de zomer kwam deze 

onderzoekscommissie met haar rapportage. Het broeikaseffect Is een 
probleem dat zich op wereldschaal voordoet en er wordt dan ook op 
wereldschaal onderzoek naar gedaan. De Nederlandse commissie 
werkt daarom samen met internationale organisaties in VN-verband 
(UNEP) en meteorologisch verband (WMO). Het Nederlandse 
onderzoek in de eerste fase behelsde vooral de atmosfeer als systeem, 
de oorzaken van het broeikaseffect, de gevolgen ervan en mogelijke 

oplossingen. 

Eerste deel NOP afgerond 

10 

PAUL MAlTHIJSSEN 

Dat. het broeikaseffect onderzocht moest wor
den is duidelijk. In de afgelopen eeuw steeg met 
name het kooldioxidegehalte van de atmosfeer 
sterk, van 0,028 naar 0,035 procent. Tot nu toe 

kan ongeveer zeventig procent van de opwar

ming toegeschreven worden aan het toegeno

men kooldioxidegehalte, wat ontstaat bij alle 

soorten verbranding, met name van fossiele 

brandstoffen in elektriciteitscentrales en auto's. 

Naar schatting gaat zo'n vijf miljard ton koolstof 

in deze vorm de lucht in. Oertig procent komt 

voor rekening van de andere broeikasgassen 
CH4 (methaan), N20 (distikstofoxide oftewel 

lachgas), freon-11 en freon-12 en 0 3 (ozon). 

Oe atmosfeer is een complex systeem, waar
in allerlei effecten optreden, die deels elkaar ver~ 

sterken, deels elkaar weer gedeeltelijk opheffen. 

Er wordt gewerkt aan een "global circulation 

model", een klimaatmodel, waarvan er nu reeds 
zes zijn. Deze zes modellen voorspellen allemaal 
een positieve terugkoppeling van de toename 

van de hoeveelheid waterdamp in de lucht, dat 

wil zeggen dat het broeikaseffect hierdoor nog 
verder versterkt wordt. Maar andere effecten, 
zoals de toename van de hoeveelheid zwavel

dioxide in de lucht (een belangrijke veroorzaker 

van zure regen) vertraagt het broeikaseffect 

daarentegen. 

Methaan komt vrij door organisch afval 

(stortgas) en bij bemesting van landbouwgrond 

met drijfmest, waarbij een belangrijk deel van de 
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mest bij het opbrengen al meteen verdampt. Per 

jaar komt naar schatting ongeveer 400 tot 500 
miljoen ton methaan in de atmosfeer. 

Lachgas is een broeikasgas dat ook bijdraagt 

tot de afbraak van stratosferisch ozon. Het komt 
vrij bij alle genoemde processen. Het onderzoek 

richt zich op vaststelling van de bronsterkten 

hiervan (verkeer, elektriciteits-opwekking, be

meste graslanden). Het duurt erg lang (120 tot 
170 jaar} voordat deze stof in de atmosfeer 

wordt afgebroken. Oe concentratie ervan 

neemt, voorzover bekend, toe met 0,2 tot 0,3 
procent per jaar. Stikstofoxiden in de lagere 

luchtlagen zorgen daar juist voor een toename 

van de ozon in de lucht. Dit effect wordt alge

meen als zomersmog betiteld en treedt vooral 

overdag op bij warm weer. 

GEVOLGEN 
De landbouw is één van de veroorzakers van het 

broeikaseffect, maar de landbouw wordt ook 

geconfronteerd met de gevolgen. Van warmere 
zomers kunnen de flora en fauna hinder onder
vinden. Bovendien kan de waterhuishouding in 
de war raken. Waarschijnlijk kan de Nederlandse 

landbouwer zich vrij eenvoudig aanpassen aan 

de veranderende omstandigheden door cultuur

maatregelen en ontwikkeling van nieuwe rassen, 

tenzij droogte toeslaat, de ozonlaag teveel 

wordt aangetast (toename UV-straling) en het 

warmere klimaat verspreiding van ziekten en 

plagen tot gevolg heeft. Dit laatste wordt nog 

onderzocht. 

In de ontwikkelingslanden ligt dat anders. 

Daar vindt de landbouw nu al in semi-aride ge

bieden (gebieden waar het minder dan drie 

maanden per jaar regent) en/of klimatologische 
grenszones plaats. De rijstteelt kampt soms al 

met te hoge temperaturen. 

Oe kans dat de zeespiegel stijgt is zo'n 95 

procent. Volgens de meeste wetenschappers be
draagt de stijging de komende eeuw gemiddeld 
zo'n 60tm. 

De bedreiging komt echter eerder van extre
me omstandigheden, zoals storm en spring
vloed. De kwetsbare gebieden zoals de Wad

denzee zullen die bedreiging het sterkst voelen. 
In de rivieren zal de waterafvoer sterker gaan 

schommelen. Gletschers zullen sneller smelten 

en hun water minder gedoseerd afgeven, terwijl 

de zomerafvoeren van de Rijn en Maas zullen 

afnemen. Elektriciteitscentrales zullen daardoor 



eerder gebrek aan koelwater hebben. Bij gerin

gere afvoeren zal daarnaast de waterkwaliteit 

verslechteren (door de hogere temperatuur en 

de overbemesting zal de algengroei toenemen). 

Oe algengroei kan weer een remmend effect 
hebben, omdat algen kooldioxide uit de atmo

sfeer opnemen. 

OPLOSSINCiEN 

Het broeikaseffect moet aan de bron aangepakt 
worden, maar ook aan de gevolgen moet iets 

gedaan worden (end-of -pipe methode). Die zijn 

immers al voor een belangrijk deel onomkeer

baar. De end-of-pipe methode Is echter over het 

algemeen niet aan te bevelen. Een groot aantal 

milieuproblemen vraagt in dit verband om een 

oplossing (overbemesting, zure regen, uitputting 

fossiele brandstoffen, aantasting ozonlaag). 

In de landbouw en de energievoorziening 

lijkt de inzet van blomassa bij de electridteitsop

wekking een veelbelovende deeloplossing. Ver

wacht wordt dat binnen Europa steeds meer 

landbouwgrond uit produktie zal worden geno
men. Deze landbouwgrond kan worden ingezet 

voor de teelt van energiegewassen. Inzet van 
deze gewassen bij de energievoorziening is 

C~-neutraal. Andere mogelijkheden. zijn ener

giebesparing (dat is tenslotte ook een vermlnde

ring van het verbruik van fossiele brandstoffen) 

en gebruik van duurzame energiebronnen, zoals 

zonne- en windenergie. (Het rendement van 

deze bronnen lijkt door het broeikaseffect ver
groot te worden). 

Een Interessante toekomstige optie is ook de 

teelt van algen als voedselbron, niet in opper

vlaktewateren maar in speciaal daartoe ingerich

te kwekerijen. 

De methaanproduktie door afvalstortplaatsen 

kan worden tegengegaan door het terugwinnen 

daarvan (stortgas) of, beter nog, door het ge

scheiden inzamelen van de organische fractie 

(de zogenaamde GFT- of 'natte' fractie) en deze 

anaëroob vergisten. 

Het NOP-onderzoek dvurt tien jaar en is 
verdeeld in twee fasen, waarvan eerste fase nu 
achter de rug Is. In de tweede fase die van 1995 

tot 1999 loopt, ligt de nadruk op een beter in
zicht in de omvang van de gevolgen en de 

maatschappelijke effecten van het versterkte 

broeikaseffect op vervoer, huisvesting, energie 

en volksgezondheid. M et die gegevens wordt 

het Nederlandse beleid op deze gebleden geë

valueerd. Doel is vooral het wegnemen van de 

onzekerheden die door alleriel sceptici worden 

opgeworpen, voor een deel uit de landbouwsec

tor en voor een deel uit de mijnbouwsector (de 

oliemaatschappijen). 

De 'schade' van een warmer klimaat in 

West-Europa moet afgewogen worden tegen de 
kosten om de verandering te vermijden. Vermin

dering van het verbruik van fossiele brandstof

fen in elektriciteitscentrales en het verkeer is 

echter ook om andere redenen belangrijk. Fos

siele brandstoffen veroorzaken zure regen. Bo

vendien verkwist Europa zo schaarse grondstof

fen. Ook deze effecten moeten worden meege

wogen. 

De maatschappij moet zich afvragen of ze wille

ven met extremere weersomstandigheden en 

veranderingen in de voedselvoorziening. Willen 

we de schade aan de natuur beperken en hoe? 

* 
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Broeikaseffect als religie? 

Olie-exporterende landen, rechtse economen en delen van de 
energielobby houden vol dat het met de toename van het 
broeikaseffect wel meevalt en dat klimaatveranderingen slechts zeer 
gering zijn en geleidelijk verlopen. Aanpassing aan nieuwe 
omstandigheden is volgens hen goedkoper dan het treffen van 
maatregelen tegen het broeikaseffect. Een enkele hooggeleerde heer 
en een paar verdwaalde journalisten delen deze opstelling. Deze 
'stoorzenders' dreigen de publieke opinie te beïnvloeden en kunnen 
de noodzakelijke tegenmaatregelen frustreren. 

Groeiend verschil van mening 

12 

WIM KERSTEN 

Zij maken anderen uit voor pseudo-wetenschap

pers die niet vanuit wijsheid en kennis zouden 

opereren, maar vanuit een religie 'de C02 my

the' in stand houden en politici tot paniekmaat

regelen voeren. 

De meest vooraanstaande club van broeikas
geleerden, het IPCC (lntergovernmental Panel 
on Climate Change, een onderdeel van de Ver

enigde Naties met vierhonderd klimaatdeskundi
gen uit de hele wereld) publiceert dit najaar een 

rapport waarvan de boodschap nu al bekend is: 

de huidige strategie om het opwarmen van de 

aarde tegen te gaan heeft nauwelijks effect. Het 

IPCC houdt vast aan haar eerdere bevindingen 

met betrekking tot de toename van het broei

kaseffect. Zoals het nu gaat, zal de uitstoot van 

C~-emissies verder toenemen en verandert de 

warmtebalans op aarde. De temperatuur stijgt, 

neerslagpatronen veranderen en het niveau van 

de zeespiegel stijgt. Meer dan een miljard men

sen kunnen hiervan de nadelige gevolgen on

dervinden. Het IPCC is zeer somber over het feit 

dat ruim twee jaar na de UNCED-conferentie 

(Rio de Janeiro, juni 1992) er nauwelijks bewe

ging te zien is in de opstelling van de rijke lan

den. Volgens het IPCC is een reductie van 60 

procent van de kooldioxide-uitstoot noodzake

lijk om het klimaat te stabiliseren. 

WEERSTANDEN 

Het EPRI (Eiectrical Power Research lnstitute, 

een Amerikaans instituut) maakt een analyse 

van de klimaatmodellen, zoals die onder andere 

door het IPCC en RIVM worden gehanteerd. 

Haar oordeel over de kwaliteit van de input-ge

gevens is negatief. Het EPRI is met een doelge-
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richte campagne bezig om de toename van het 

broeikaseffect te ontzenuwen. Zij heeft daar alle 

belang bij, want de produktie van elektriciteit 

draagt voor 20 procent bij aan de totale kool

dioxide-emissie. Ook de Nederlandse KEMA is 

betrokken bij een deelstudie in opdracht van het 

EPRI. 

Het IPCC ondervindt met name in de Ver

enigde Staten veel weerstand, mogelijk ingege

ven door de belangen van de olie- en de auto

mobielindustrie. De tegenstanders wijzen op de 

onvolkomenheden in alle gehanteerde klimaat

modellen. Zij kregen in het verleden steun van 

president Bush die hoopte op zijn herverkiezing. 

Bush vond het voorbarig om getalsmatige doel

stellingen voor C02"reducties te noemen, aan

gezien hij de economische gevolgen van drasti

sche maatregelen vreesde: "Ik ga voor mijn her

verkiezing". 

Eén van de eerste aangekondigde maatrege

len van de nieuw gekozen president Clinton be

trof een energieheffing, bedoeld om de con

sumptie van benzine en olie te temperen. De 
maatschappelijke weerstand bleek zo heftig en 

het congres - inclusief de Democraten - reageer
de zo moeilijk, dat het begrip energieheffing snel 

van de politieke agenda werd geschrapt. 

Klimaatsystemen zijn zo complex dat ze niet of 

nauwelijks in een computermodel na te bootsen 

zijn, zeggen de critici. Daarbij gaan ze voorbij 

aan de realiteit, waarin bijvoorbeeld de weers

voorspellingen op computermodellen zijn geba

seerd en de halve wereldeconomie volgens een 

theoretische modelstructuur verloopt. Uiteraard 

komen er missers voor in weersverwachting en 

conjunctuurvoorspelling. Modellen blijven im

mers een simpele voorstelling van de complexe 

werkelijkheid. De critici geven overigens geen 

suggesties hoe het klimaat anders gesimuleerd 

zou kunnen worden. 

Bij alle onderzoek en in alle discussies gaat het 

om de toename - of de versterking - van het 

natuurlijke broeikaseffect als gevolg van de uit

stoot van 'anthropogene' stoffen als kooldioxi

de, CFK's, methaan en lachgas. Zonder dit 'na

tuurlijke' broeikaseffect zou de temperatuur op 

aarde minus 18 graden zijn. En met het 'kunst

matige' broeikaseffect wordt het nog warmer, of 

kan het klimaat volledig in de war raken. Daarin 

zit het risico: als er geen tegenmaatregelen ge· 

nomen worden en het klimaat verandert echt, is 



de ramp niet te overzien. Als het meevalt. hoe
ven we geen spijt ('no regret') te hebben van 
genomen maatregelen. 

liSTliD M&T BROEIKAS 

Volgens de Amerikaanse klimatoloog David Kee· 
ling Is aan de toename van de concentraties 
kooldioxide sinds vorig jaar een einde gekomen. 
Deze wereldwijde stabili$Atie zou een 'eenvoudi· 

ge' oorzaak hebben: de gevolgen van de uit· 
barstingen van de vulkaan Pinatubo (1991) en 
Mount Saint Helens (1980) zouden zljn uitge
werkt. Verder zouden de emissies van methaan 
reeds gestabiHseerd zijn als gevolg van maatre
gelen in de voormalige Sovjetunie, waar aard· 
gaspijpleidingen nu minder lekkages vertonen. 
Dat Is dan meteen een bewijs dat maatregelen 
daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten! 

"DE NIEUWE USTUD" 

Een geruchtmakend artikel (NRC, 31 maart 
1994) met de titel "Het broeikaseffect en de 
nieuwe ijstijd" suggereert het omgekeerde van 
wat er werkelijk plaats vindt. In plaats van een 
opwarming van de aarde zou er een Ijstijd In 
aantocht zijn. Afgezien van de vraag of we daar 
wél blij om moeten zljn, klopt de titel niet met 
de inhoud van het ~kei. Daarin wordt gesteld 
dat de opwarming van de atmosfeer meer ver· 
damping veroorzaakt, die de neerslag doet toe· 
nemen, en leidt tot minder ijsafzetting in het 
Groenland-zee. Dat kan gevolgen hebben voor 
de zeestromingen in de (Atlantische) Oceaan, 
waarbij de warme Golfstroom van ligging veran· 
dert. Als de warme golfstroom iets verder van 
onze regionen afwijkt, wordt het in onze streken 
kouder. Zeer overdreven gesteld zou men die si· 

tuatle een 'ijstijd' kunnen noemen, als tegenpool 
van broeikas. Juist die dreiging zou aanleiding 
moeten zljn om maatregelen te treffen om ko· 
mend onheil (opwarming en/ of afkoeling) te pa· 
reren. De argumenten voor de toename van het 
broeikaseffect blijven overigens recht overeind 
staan. 

Opvallend is dat in NRC·Handelsblad, sinds 
de publikatie van dit artikel, het broeikasgas 
col aangemerkt wordt als "vermoedelijk één 
van de belangrijkste veroorzakers van het broei· 
kaseffect" . 

IOn'CMER 

Volgens de Nederlandse professor dr. C. Böt· 
tcher hoeft Nedertand helemaal niets te doen. 
Onze bijdrage aan de wereldwijde C~·emissie 
bedraagt slechts 0,7 procent. Dat percentage zal 
bij ongewijzigd beleid vanzelf dalen, omdat lan· 
den als China en India relatief steeds meer gaan 
bijdragen. Deze cynische opstelling getuigt niet 
van realisme en gaat volledig voorbij aan de ein· 
digheid van fossiele energiebronnen. Hij gaat er· 
van uit dat medio volgende eeuw kernenergie 
en kernfusie het probleem wel zullen oplossen. 

Böttcher heeft ook kritiek op de klimaatmo· 
dellen. In De Ingenieur (7 juni j.l.) schrijft hij: 
"Het doel van de klimaatmodellen is om alle 
voor het klimaat belangrijke fysische, chemische 
en biologische processen op aarde in mathema· 
tische vergelijkingen uit te drukken en ook de 
wisselwertdng te berekenen. Dat is een schier 
menselijk Sisyphus-karwei dat voorlopig nog 
door veel tekortkomingen gekenmerkt wordt. 
Met de oceanen wordt nog veel te weinig reke
ning gehouden en met de biosfeer nauwelijks. 
Bovendien zijn de modellen verdeeld in rooster· 
punten die gebieden ter grootte van de Benelux 
voorstellen. Die grofmazigheid is onvennijdelljk 
om de rekentijd tot een aanvaardbare omvang 
te beperken. Men wil namelijk tot in het mldden 
van de volgende eeuw voorspellen. Over de be· 
trouwbaartleid van die voorspellingen lopen de 
meningen ver uiteen". 

Böttcher wil eerst een betrouwbaar model 
dat exact het weer In Utrecht of Groningen kan 
voorspel~. Pas dan hecht hij zijn goedkeuring 
aan de huidige methodes van IPCC en RIVM. 
Vennoedetrjk leven we dan in het midden van 
de volgende eeuw. 

IPCC liiNSGEZIND 

In alle studies over klimaat en klimaatverande· 
ring wordt de nadruk gelegd op de talloze onze· 
kerheden die steeds een rol kunnen blijven spe
len: de rol van de verdamping, de rol van de be· 
wolking (versterkend of afremmend?) en de ef· 
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feeten van een verhoogde neerslag. Ook de 

werking van terugkoppelingsmechanismen, zo

als bij wolken het geval kan zijn, maakt exacte 

voorspellingen niet gemakkelijker. 

In november 1995 komt de IPCC met een nieu

we geactualiseerde stand van zaken. Binnen 

deze club is in het geheel geen sprake van ver

warring of verdeling in de inzichten omtrent eli

mate Change, zoals het broeikaseffect in het En

gels wordt genoemd. Om een deel van de kri

tiek te ondervangen zal de studie zich niet alleen 

beperken tot de emissies van kooldioxide, maar 

betrekking hebben op alle CÛ2·equivalenten als 

methaan, CFK's en lachgas. 

Energiebesparing blijft topprioriteit. Naast de 

vermindering van kooldioxide-emissies dienen 

maatregelen genomen te worden in het kader 

van de eindigheid van de (fossiele) energiebron

nen en de rechtvaardige wereldverdeling (mi

lieugebruiksruimte) tussen Noord en Zuid. 

Een 'no regret' beleid maakt ons tevens min

der afhankelijk van fossiele energiebronnen en 

vergroot tevens het aandeel van duurzame ener

giebronnen. 

DUITSE GRONDIGHEID 

Bij alle kritiek op klimaatmodellen en pseudo

wetenschappers blijft het een merkwaardige 

Bliksemse Krypton verwart weermachine 

Na de Tsjernobyl-ramp is een merkwaardig verschijnsel ontdekt. 
Volgens een studie van BUND (Bund Urnwelt und Naturschutz 
Deutschland) is in Polen, Griekenland en in delen van de Alpen 
het elektrisch geleidingsvermogen van de lucht sterk toegeno
men sinds het voorjaar van 1986. In Zweden werd een opval
lende toename van het aantal blikseminslagen geregistreerd, 
exact in die streken die het meest besmet werden door de ramp. 
Ook de intensiteit van onweersbuien zou toegenomen zijn. In 
de uitgebreide studie ('Kiimarisiken durch radioaktives Krypton-
85 aus der Kernspaltung' ,) wordt het verband gelegd tussen 
Krypton-85 en klimaatverandering. Het radioactieve edelgas 
Krypton komt vrij bij de kernsplijting en bij het proces van op
werking van verbruikte brandstofstaven. Als de concentraties 
Krypton in de atmosfeer verder toenemen, aldus onderzoeker 
Roland Kollert, mogen we binnen enkele decennia een duidelijk 
merkbare verandering in klimaat en weer verwachten. Krypton 
(met een halfwaardetijd van 10,7 jaar) brengt de 'weermachine' 
in de war door een verandering van de elektrische eigenschap
pen van de atmosfeer. Krypton-85 wordt gewoon in de lucht 
geloosd omdat de opslag in drukflessen volgens de kernindus
trie veel te duur zou zijn. Krypton-85 zou minimaal 200 jaar 
buiten de atmosfeer gehouden moeten worden. In plaats van 
'een oplossing voor het broeikaseffect' wordt kernenergie 
mede-veroorzaker van klimaatveranderingen. 
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zaak dat een land als Duitsland zich wel grote 

zorgen maakt. Reeds vijf jaar studeert een spe

ciale enquete-commissie ("Schutz der Erdat

mosphäre") van de Bondsdag op het vraagstuk 

van klimaatverandering. Reeds zes omvangrijke 

hoofdrapporten zagen het licht, begeleid door 
maar liefst 32 deelrapporten. Het werk van de 

parlementaire commissie is nog steeds niet af. 

De commissie, bestaande uit veertien leden van 

alle partijen in de Bondsdag, wordt permanent 

geassisteerd door dertien hooggeleerde deskun

digen en een secretariaat van elf personen. Op

merkelijk is ook de eensgezindheid binnen de 

Duitse politiek over de noodzaak van maatrege

len. In het jaar 2005 moet de uitstoot van kool

dioxide met 25 procent zijn teruggebracht. Over 

de aard en mate van maatregelen bestaat wel 

verdeeldheid. De regeringspartijen zoeken het 

heil in carpoolen, zuiniger auto's en gelijkmatige 

benzineprijsverhoging. De oppositie wil strenge 

voorschriften, snelheidslimieten en strikte pres

tatienormen voor auto's. Ondanks alle goede 

voornemens, zo stellen critici, komt er niet veel 

van de grond. Van de elektriciteitsmaatschappij

en hoeft de eerstkomende 30 jaar geen bijdrage 

aan de C02"reductie verwacht te worden: 

steenkool en bruinkool blijven tot het jaar 2030 
de voornaamste energiedragers bij stroomop
wekking. Dat is onlangs politiek vastgelegd, om 
de mijnwerkers tevreden te stellen. Op 16 okto
ber van dit jaar zijn er immers nationale verkie

zingen. 

De Duitse enquete-commissie dringt steevast 

aan op een energieheffing, hetzij op de emissies 

van C02, hetzij op het energieverbruik in het al

gemeen. Verder wordt tegen beter weten in de 

nadruk gelegd op acties in internationaal ver

band. Van de Europese Unie wordt ook actie 

verwacht, ondanks de afwachtende houding 

van de afgelopen vijf jaar. Onlangs werd bekend 

dat Bonn, momenteel voorzitter van de Europe

se Unie, opnieuw pogingen zal doen om dit na

jaar alle twaalf lidstaten op één lijn te krijgen 

voor een energieheffing of 'eco-tax' op C02" 

emissies. Er ligt nu een voorstel bij de Europese 

Commissie om de bestaande accijnzen op alle 

brandstoffen te verhogen. De heffing zal niet 

gelden voor energie afkomstig van zonne-ener

gieinstallaties, windturbines en waterkrachtcen

trales. Als deze poging slaagt, en er een energie

heffing in Europa komt, dan zullen de Verenigde 

Staten en Japan waarschijnlijk volgen. Dat is niet 

meer dan een eerste concrete stap voor de in

vulling van Het Klimaatverdrag dat 162 landen 

in Rio de Janeiro hebben ondertekend. 

* 



De vreemde eigenschappen van pallidiurn 

Bestaat koude kernfusie? 
Koude kernfusie, ook wel gecatalyseerde 
kernfusie genoemd, is in 1989 een begrip 
geworden toen de elektrochemici Stanley 
Pons en Martin Fleischman hun resultaten 
bekend maakten. In alle uithoeken van de 
wereld is het op het nieuws geweest 
.. Pons en Fleischman hebben kernfusie bij 
kamertemperatuur tot stand gebracht". Na 
het mislukken van vele pogingen hun 
experiment te herhalen slaat de euforie 
echter om in kritiek. Pons en Fleischman 
geven tOè meetfouten te hebben gemaakt, 
maar houden vast aan hun conclusie: wat 
zij hebben waargenomen kan niet anders 
dan koude kernfusie zijn geweest. 

HARRY WALBURG 

Kernfusie is het proces waarbij twee lichte 

atoomkernen met elkaar fuseren waarbij warm· 

te, deeltjes en straling vrijkomen. Het bekendste 

voorbeeld van kernfusie is dat van de zon. In de 

zon vindt onder extreem hoge druk en tempera· 

turen voortdurend kernfusie plaats. Bij de zoge

naamde 'warme' kernfusie wil men dit proces 

nabootsen. Men probeert een mengsel van 

Deuterium (D) en Tritium (T) zo sterk te verhit· 

ten dat de atoomkernen hun elektronen ver1ie· 

zen en als 'vrije geladen deeltjes' naast elkaar 

bestaan. In dit superhete plasma ontstaat dan 

kernfusie. Theoretisch is het zeer aannemelijk. 

Praktisch gezien is men al sinds 1950 bezig met 

onderzoek. Men dacht toentertijd het wel in tien 

jaar gerealiseerd te hebben, net als het geval 

was bij kernsplijting. Nu, veertig jaar later, ver· 

wacht men niet voor het jaar 2050 de beschik· 

king te hebben over commerciële 'warme' kern

fusie. 

Tot nu toe zijn al tientallen miljarden guldens 

gestoken in onderzoek naar 'warme' kernfusie. 

En er zal nog eens een bedrag in dezelfde orde 

van grootte geïnvesteerd moeten worden voor· 

dat we daadwerkelijk de beschikking krijgen 

over deze 'schier onuitputtelijke' (en nu al onbe· 

taalbare) energiebron. 

De commotie is dus groot wanneer Pons en Flei· 

schman met de aankondiging van een koude 

kernfusie komen die chemisch tot stand wordt 

gebracht. Twee chemici hebben ogenschijnlijk 

(met relatief spotgoedkope middelen) bereikt 

wat een leger van plasma-fysid maar niet lukt. 
In het experiment van Pons en Fleischman wor

den staven platina en pallidiurn gehangen in een 

bak met 'zwaar water' (water verzadigd met het 

waterstof-isotoop Deuterium). De staven wor

den verbonden met een sterke stroombron. Bij 

de dan optredende elektrolyse komt 4,5 maal 

zoveel energie (warmte) vrij dan er wordt inge

stopt. Dit is vele malen hoger dan valt te verkla

ren op grond van louter chemische processen. 

Volgens Pons en Fleischman valt deze hoeveel

heid vrijkomende energie alleen te verklaren 

vanuit kernfusie. Hun theorie is dat de uit het 

water afkomstige deuterium-deeltjes zich tijdens 

de elektrolyse ophopen in het pallidium-staafje. 
Hierdoor loopt de dichtheid (druk) in het staafje 

zo op dat fusie optreedt. 

127 MAAL NIKS 

Na het bekend worden van de eerste resultaten 

wordt gesproken van 'de vinding van de eeuw', 

die beide heren zeker de Nobelprijs oplevert. De 
prijs van pallidiurn stijgt tot ongekende hoogte. 

Over de hele wereld proberen honderden on
derzoeksgroepen het experiment van Pons en 

Fleischman te herhalen. Slechts een enkeling, 

zoals de plasmafysicus Steven Jones, beweert 

daarbij hetzelfde waar te nemen als Pons en 

Fleischman. Diens bewering wordt echter ont· 

maskerd als 'knoeien met onderzoeksgegevens'. 

Maar het gros van de onderzoekers dat het ex

periment herhaalt neemt niets bijzonders waar. 

Het Atomie Energy Research Establishment in 

Harweil (Oxford) staakt haar inspanningen na 

127 experimenten, waarbij soms dertig fusiecel

len tegelijk in gebruik zijn geweest (geschatte 
kosten: 1 miljoen gulden). Het vermoeden groeit 

dat Pons en Fleischman belangrijke controle

fouten hebben gemaakt. Een storm van kritiek 
barst los. Uiteindelijk geven beide geleerden 

schoorvoetend toe fouten te hebben gemaakt 

bij hun meetresultaten. Toch houden ze vast aan 

hun conclusie: wat zij hebben waargenomen 

moet koude kernfusie zijn geweest. 

De kern van de kritiek wordt verwoord door 

de fysicus Frank Close van het Britse Rutherford 

Appleton Laboratorium: "Als er echt sprake zou 

zijn van koude kernfusie, dan zou je dat uit elke 

Watt energie, die geproduceerd wordt moeten 

kunnen afleiden. Er zouden dan enorme hoe

veelheden neutronen en tritium in de cel. gevon-
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Schema van een fusiecel 
volgens Pons en Fleisch
man 

16 

den moeten worden en tot dusverre is dat niet 

gebeurd." Frank Close heeft een uiterst kritisch 

boek geschreven over de claims van Pons en 

Fleischman. 

zwaar 
water 

GLOEIENDE HANDJES 

Als het geen kernfusie is, wat is het dan? Vol

gens dr. A.H.J. Donné van het FOM (Stichting 
voor Fundamenteel Onderzoek) - Instituut voor 
Plasmafysica in Rijnhuizen is dat inderdaad de 

hamvraag. Bij de door het FOM zelf uitgevoerde 

experimenten zijn weliswaar geen overtuigende 

resultaten geboekt, maar er is wel geconstateerd 

dat pallidiurn een materiaal is met onverwachte 

eigenschappen. Dr. Donné vertelt: "Pallidium 

blijkt een heel raar materiaal te zijn. In ons labo

ratorium hebben we het experiment van Pons 

en Fleischman herhaalt. Na afloop droog je het 

pallidiurn af en weegt het om te kijken of het 

zwaarder is geworden. Dat zou op kernfusie wij

zen. Wanneer je het pallidiurn dan afdroogt be

gint het opeens in je hand te gloeien." Volgens 

dr. Donné is het zeker zinvol om meer onder

zoek te doen naar dit vréemde materiaal. Maar 

van kernfusie is volgens hem geen sprake. 

Pons en Fleischman claimen nog steeds dat 

koude kernfusie werkt. Op dit moment werken 

ze in een geheim laboratorium in Frankrijk (ver

moedelijk in de buurt van Nice) verder aan hun 

uitvinding. Volgens dr. Donné is het meest op· 

vallende dat deze heren steeds weer geld los 

weten te krijgen voor het voortzetten van hun 

experimenten. Geen van beiden heeft namelijk 

ooit een goed onderbouwd artikel gepubliceerd 

over hun bevindingen. Ook bij de eerste be· 

kendmaking is direct de weg naar de pers ge

zocht. Sindsdien zoeken ze regelmatig de publi· 

citeit op om weer wat nieuwe resultaten of ver-
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wachtingen bekend te maken. Blijkbaar is deze 

strategie voldoende om met een goede lobby bij 

een aantal regeringen veel geld los te krijgen. Zo 

wordt het geheime Franse laboratorium mede-

gefinanderd door de Japanse overheid via de 

Japanse industriële denktank Technova. En 

voor Technova werken geleerden uit de voor
malige Sovjet-Unie, die ook betrokken zijn ge

weest bij de eerste experimenten van Fons en 

Fleischman in Utah. Het wereldje van de kou
de kernfusie is maar klein en de onderzoekers 

die eraan werken verwijzen in publikaties 

voortdurend naar elkaar. 

ongelofelijk 

In verschillende landen, waaronder Engeland 

en de VS, wordt nog onderzoek gedaan naar 
koude kernfusie. "Koude fusie is nog lang niet 

dood.", zegt Martin Fleischman. "Ik schat dat 

er wereldwijd tientallen onderzoeksgroepen 

aan werken. Velen houden de resultaten voor 

zich. Anderen hebben onze bevindingen be

vestigd. Ik zie dan ook geen enkele reden om 

onze beweringen in te trekken." Op de vraag 

waarom dan talloze onderzoekers er niet in zijn 

geslaagd om de experimenten te reproduceren, 

antwoordt hij: "Men heeft de metallurgische as
pecten danig onderschat. Veel experimenten zijn 
mislukt omdat men de verkeerde elektroden 

heeft gebruikt." Over hun nieuwste ontwikke

lingen zegt hij: "Nu al hebben we een energie

opbrengst van meer dan 1 kiloWatt per cm3 

pallidium. Op een klein pallidiumvlak zijn zelfs 

waarden van 3 kiloWatt per cm3 gemeten tij

dens een fusie-experiment van elf minuten. Dat 

is ongeveer de vermogensdichtheid van een 

kleine straalkachel." Het is nu zaak de reactietijd 

te verlengen en ook de elektrode-omvang te 

vergroten. Dat is niet zomaar voor elkaar, want 

oppervlakte-chemie is erg moeilijk in toom te 

houden. "Maar toch, vergroot de elektrode-om

vang tot een kubieke meter en je hebt al een 
energieopbrengst van 3 gigawatt.", jubelt Flei

schman. 

De nieuwste daim van Pons en Fleischman is 

dat zij op korte termijn fusiecellen van 1 kilo

Watt gereed hebben. Dit is voldoende om ge

middeld drie huishoudens een jaar lang van 

stroom te voorzien. Deze cellen kunnen boven

dien onderling gekoppeld worden en dan spre

ken we over systemen van tien, twintig of zelfs 

meer kiloWatt. 

"Tien kiloWatt-systemen? Daar geloof ik hele

maal niets van!", zegt dr. A.H.J. Donné. "En zet 

dat maar gerust in jullie blad." 

* 



Patstelling rond Tsjernobyl 

De prijs voor de sluiting van Tsjemobyl 
stijgt nog steeds. Een pokerspel met 
miljarden of een chantageslag rond 
kernenergie, 'het geschenk van de 
wetenschap'? Bevolking en autoriteiten 
van de Oekraïne gaan met angst en beven 
op de komende winter af. 

Ontmanteling nog niet 
geregeld 

WIMKERSTEN 

Eindelijk lijkt geld beschikbaar te komen om de 

nucleaire tijdbommen van Tsjernobyl onschade

lijk te maken. De G7 (de groep van de zeven 

rijkste landen) besloot afgelopen juli een bedrag 

van 200 miljoen dollar als lening te besteden 

aan deze operatie, die in werkelijkheid veel 

duurder zal uitvallen. Een maand eerder zette de 

Europese Unie al een bedrag van 225 miljoen 

dollar apart als schenking om de 'rampreactor' 
te neutraliseren Bijna één miljard Europees geld 

werd als lening bestemd waarmee Euratom de 

sluiting van de drie andere Tsjemobyl-reactoren 

moet regelen. 

Volgens optimisten is een bedrag van 300 

miljoen voldoende. Anderen vrezen dat het om 

veel meer geld gaat, eerder in de buurt van 

twee miljard dollar. De organisatie van Europese 

producenten van kerncentrales, Foratom, noemt 

zelfs een gigantisch bedrag van tien miljard dol

lar per jaar voor de komende vijf jaar. Met dat 

geld zou de nucleaire sector in alle GOS-landen 

te saneren en te modemiseren zijn. 

Het geld komt via een omweg in het GOS 

terecht. Een aantal Westerse atoomreuzen als 

Framatome, Westinghouse en KraftWerkU

nion/Siemens krijgen orders voor de bouw van 

vervangende kerncentrales naar Westers model. 

Het edelmoedige gebaar van G7 en de Europese 

Unie is in werkelijkheid een steuntje in de rug 

van de eigen noodlijdende atoomindustrie die in 

het Westen geen orders meer mag verwachten. 

Vertegenwoordigers van Siemens waren hyper

actief aan het lobbyen tijdens de laatste Europe

se top op Corfu. Volgens Brusselse insiders is de 

Europese bijdrage niet bestemd voor het oplap

pen van de betonnen sarcofaag van de ramp

centrale, maar uitsluitend voor de bouw van 

nieuwe 'Westerse' kerncentrales van het merk 

Siemens. Dit Duitse concern draait met steeds 
minder winst. Siemens moest de afgelopen twee 

jaar tien procent van het personeellaten afvloei

en. 
In ruil voor Westerse technologie ontstaat in 

de Oekraïne de zoveelste schuldenlast die afbe

taald gaat worden met de levering van atoom

stroom. Het land raakt steeds meer verstrikt in 
een energiecrisis. Om stroom te besparen wer

den vorig jaar december de uitzendtijden van de 

televisie gehalveerd. En het doven van de eeu

wige vlam, ter herdenking van de oorlogsslacht

offers, levert slechts een symbolische gasbespa

ring op. Mogelijk speelden de autoriteiten al in 

op één van de voorwaarden die de Europese 

Unie stelt: de ontwikkeling van duurzame ener

giebronnen, de opzet van een energiebespa

ring5beleid en een drastische hervorming van de 

gehele energiesector, inclusief realistische tariefs

systemen volgens de huidige marktprijzen. Oek

raïense burgers betalen voor hun elektriciteits

verbruik nog even veel als voor de onafhanke
lijkheid: een schijntje. 

CHANTAGE 

Steeds vaker valt de term 'chantage', wanneer 

het gaat om Tsjernobyl en de andere onveilige 

krakkemikkige kernreactoren in de voormalige 

Sovjetunie. De Oekraïne zou het Westen geld 

afpersen met de dreiging van een blijvend ris

kante situatie. Bovendien worden de gevraagde 

bedragen astronomisch hoog. De autoriteiten In 

Kiev benadrukken echter steeds de enorme bij

drage van kernenergie in de stroomvoorziening. 

Zonder 'Tsjernobyl' zou de republiek te gronde 

gaan. Uit alle beschikbare informatie blijkt ech

ter dat de Oekraïne voor maximaal zes procent 

afhankelijk is van kernenergie. Dit aandeel kan 

gemakkelijk omzeild worden door zes procent te 

besparen op het stroomverbruik, in de vorm van 

simpele spaarlampen. Ook zou een voorlich

tingscampagne via de media veel goedkoper en 

effectiever kunnen zijn. Enkele milieu-organisa
ties in de Oekraïne hebben hier positieve erva
ringen mee opgedaan. Maar ook zij worden be

lemmerd door het eeuwige gebrek aan geld. 

De geplande werkzaamheden in Tsjernobyl 

kunnen pas beginnen wanneer de Oekraïne 

overgaat tot ondertekening van de Conventie 

van Wenen (uit 1963). Deze conventie stelt de 

exploitant van een kerncentrale verantwoorde-
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lijk voor schade die uit mogelijke 

ongevallen ontstaat Het lijkt niet 

voor de hand te liggen dat de re· 

publiek Oekraïne haar handteke· 

ning zet onder deze afspraak, 

omdat de Tsjernobyl-ramp plaats 
vond ten tijde van de Sovjetunie. 

Op die manier zou uiteindelijk 

Moskou moeten opdraaien voor 
alle (finandêle) consequenties. En 

dat wordt uitgesloten, gezien de 

even deplorabele situatie van 

Rusland. 

In Moskou vreest men ook 

voor het voortbestaan van de ei· 

gen kernindustrie. Werknemers in 

kerncentrales wachten al maan· 

~ ' A den op hun salaris, en veel hoger 

opgeleid atoompersoneel zoekt 

een 'zekere baan' elders. Volgens Mikhail Uma· 

netz (Goscomatom) zijn er in de afgelopen drie 

jaar al 2.500 mensen vertrokken, waarvan 1.000 
hoog opgeleide kernfysid. Ook ontbreekt steeds 
vaker het noodzakelijke onderhoud. Volgens de 
Russische onderminister voor Kernenergie, Side

renko, is onmiddellijk een bedrag van drca twee 

miljard dollar nodig om de sluiting van enkele 

Russische kerncentrales te voorkomen. 

De nieuw gekozen Oekraïense president. le· 

onid Kutchma. (voorheen directeur van de fa· 

briek Jushmash in Dnjepropretowsk waar de SS· 
18 en SS-20 raketten werden geproduceerd) wil 

nauwere banden met Moskou. Er ligt nog een 

openstaande olie· en gasrekening van enkele 

miljarden guldens, die de Oekraïne onmogelijk 

kan betalen. Kutchma wil op korte termijn een 

regeling treffen met collega Jeltsin, die de afge
lopen winter vanuit het Kremlin de gaskraan als 

een flipperkast heeft bediend. 

Wodka tegen straling 

Omdat de bevolking na de Tsjemobyl-ramp niet, nauwelijks of te 
laat werd gernformeerd over te nemen maatregelen, reageerden 
de bewoners op eigen houtje. Ineens deed het verhaal de rond dat 
wodka een uitstekend middel zou zijn tegen radio-actieve stra
ling. Dat hoeft een gemiddelde Rus of Oekrarener maar één keer 
te horen. De JournaiJst Piers Paul Read beschriJft in zijn boek 
"Alarm! Het verhaal van Tsjemobyl" (Standaard Uitgeverij, Ant· 
werpen 1994, f 37 ,50) de rampspoed. Een roman over de groot
ste kernramp aller tijden. 
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Voor bijna 100.000 mensen in de Oekraïne 

komt de toegezegde 'hulp' te laat Tussen 1988 
en 1993 zijn volgens het ministerie van Volksge· 

zondheid meer dan 90.000 mensen overleden 

aan leukemie en schildldierkanker. De gevolgen 
van de kernramp worden steeds duid·elijker 

naarmate de tijd vordert. Minstens 4.000 'liqui· 

datoren' (de benaming voor de reddingswerkers 
na de ramp) leven niet meer. Van Belarus (Wit· 

rusland) en Rusland, de gebieden die even 

zwaar getroffen werden als de Oekraïne, zijn 

geen gegevens bekend. Na het uiteenvallen van 
de voormalige Sovjetunie heeft men het totaal· 

overzicht verloren. 

GESCHENK VAN DE WETENSCHAP? 

"Kernenergie is een biJzonder eigent.ijds ge· 

schenk van de wetenschap aan de mensheid, 

een groot goed dat in staat is om het probleem 

van ontoereikende energiebronnen en grond· 

stoffen voor duizenden jaren op te lossen. En 

het zou waanzin en een grote misdaad zijn om 
dit geschenk van de wetenschap niet aan te 
wensen voor het welzijn van de mensen" 
schreef Anatoli Aleksandrov, de toenmalige pre· 

sident van de Sovjet Academie der Wetenschap

pen, in 1983. In werkelijkheid blijkt het omge

keerde het geval, want het welzijn van de inwo· 

ners van Rusland Selarus en de Oekraïne is ver 

te zoeken dankzij 'het geschenk van de weten· 

schap' dat nog voor duizenden jaren problemen 

zorgt. 

"De Sovjet-wetenschapper Valeri Legasov, 
die zelfmoord pleègde nadat zijn plannen voor 

een nieuw veiligheidsstatuut waren afgewezen, 

schreef: 'Tsjemobyf was de apotheose, het top

punt van economisch wanbeleid zoals dat tien· 
tallen jaren in ons land gevoerd is'. Het zou treu· 

rig zijn als met de sluiting van Tsjemobyl een 

nieuwe periode zou aanbreken in de geschiede· 

nis van kernenergie, waarin allerlei fouten wor· 

den gemaakt, dit keer als gevolg van een soort 
samenzwering tussen de landen van het voor

malige Oostblok, die koste wat kost van kern· 

energie gebruik willen maken, en de Westerse 

nucleaire industrie die niet kan of wil wachten 

op de komst van een kerntechnologie die veilig 

genoeg Is om in de hele wereld toe te passen". 

aldus Martin Woollacott van The Guardian afge

lopen juli. 

* 



Nederland na de verkiezingen 

Kernenergie: overbodig 
Het rapport "Kernenergie in Nederland na de verkiezingen" laat nogmaals zien waarom kernenergie in Nederland 

niet nodig en overbodig is. De meest in het oog springende conclusies luiden: kernenergie is duur, het is geen 

kostenefficiënte optie om de C~-emissies in Nederland te verminderen. Bovenal is kernenergie overbodig omdat de 

nabije planbare toekomst een overschot te zien geeft aan produktievermogen van elektriciteit. 

MARIO DE GUCHT 

Het rapport "Kernenergie in Nederland na de 

verkiezingen" is opgesteld door het Centrum 

voor Energiebesparing en schone technologie in 

opdracht van de stichting Greenpeace. Het is 

geschreven naar aanleiding van het verschijnen 
van het Dossier Kernenergie van het ministerie 

van Economische Zaken en het Elektriciteitsplan 

1995-2004 van de SEP (de samenwerkende 

elektriciteitsproducenten). Het doel van het rap

port is antwoord te geven op de vraag of de in

zet van kernenergie noodzakelijk is voor de toe

komstige energievoorziening? De belangrijkste 

drie "noodzakelijkheidsvragen" voor kernener

gie worden in het rapport nader uitgewerkt. 

VERMOGENSTEKORT 

Allereerst wordt aandacht geschonken aan de 

vraag of kernenergie noodzakelijk is om een 

eventueel vermogenstekort (in de toekomst) op 

te vangen. Het in het Elekt.riciteitsplan 1995-

2004 voorziene overschot bedraagt gedurende 

de gehele planperiode tussen de 500 en 1700 

MegaWatt. Het werkelijke overschot zal aan het 

eind van de periode aanzienlijk hoger liggen. 

SEP heeft in haar plan elektriciteitsbesparing aan 

de voorzichtige kant ingeschat. Bovendien is de 

groei van het warmtekrachtvermogen zeer ma

ger ingeschat. Hoogstwaarschijnlijk zal pas om

streeks het jaar 2010 een eventueel vermogen

stekort kunnen ontstaan. Dit betekent dat er on

danks de lange bouwtijd van een kerncentrale (8 

tot 12 jaar), een besluit over de bouw van een 

nieuwe kerncentrale niet in de komende kabi
netsperiode hoeft te worden genomen. Zeker is 

dat ook daarna kernenergie niet noodzakelijk is 

ter voorkoming van een eventueel vermogen

stekort. 

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 

Is kernenergie noodzakelijk om een elektriciteits

voorziening te krijgen tegen zo laag mogelijke 

(maatschappelijke) kosten? Over de kosten van 

kernenergie bestaat de nodige discussie. Een 

(groot) deel van de verschillen wordt veroor· 

zaakt door de uiteenlopende uitgangspunten bij 

de kostprijsberekening. In het rapport wordt ge· 

concludeerd dat de schattingen over de kostprijs 

van kernenergie zeer sterk uiteenlopen. Het valt 

niet mee om betrouwbare uitspraken te doen 

over dé kostprijs van kernenergie. De opstellers 

van het rapport probeerden een optimistische 

ondergrens van de kosten te berekenen. Men 

komt uit op een ondergrens van 10 cent/KWh. 

Deze ondergrens geeft een zeer optimistische 

schatting van de kosten van kernenergie weer. 

Deze ondergrens mag zeker niet als dé kostprijs 

van kernenergie worden gezien. Een recent on

derzoek in opdracht van het ministerie van 

VROM toont aan dat de werkelijke kosten van 

kernenergie in Frankrijk, Groot-Brittannië en 

Duitsland tussen de 13,3 en 25,8 cent per KWh 

bedragen. Ter vergeliJking: vrijwel alle in Neder· 
land nieuw te bouwen (grote) elektriciteitscen

trales bestaan uit zogenaamde STEG-eenheden 
(Stoom en Gasturbine). De kosten van elektrid

teit afkomstig uit zo'n STEG-eenheid bedragen 

7,7 tot 8,3 cent/KWh. Als de optimistische on· 
dergrens wordt vergeleken met de kostprijs van 

elektriciteit afkomstig uit een STEG-eenheid, dan 

is een STEG-eenheid aanzienlijk goedkoper. Zelfs 

de (hogere) produktiekosten van het huidige 

park liggen duidelijk onder de optimistische on· 

dergrens. 

CO;z-E.MISSIE 

De laatste vraag waarop het rapport antwoord 

probeert te geven is of kernenergie een 'kosten· 

effectieve' optie vormt om de COremissies in 

Nederland te verminderen. Er zijn meerdere 

maatregelen met allemaal verschillende kosten 

mogelijk om de COremissies in Nederland te 

verminderen. In dit rijtje maatregelen is kern· 

energie moeilijk plaatsbaar omdat er geen een

duidigheid bestaat over de kostprijs van kern

energie. Uitgaande van de optimistische onder· 
grens van kernenergie van 10 cent/KWh bedra

gen de kosten per vermeden ton co2 30 gul· 

den. Kernenergie als maatregel ter vermindering 

van de COremissies is bij dit bedrag in elk geval 

minder kosteneffectief dan bijvoorbeeld elektri· 

citeitsbesparing of warmtekrachtcentrales. * 
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Kritiek op energiebesparin 

Tegelijk met het tweede Nationaal Milieubeleidsplan werd eind 
december 1993 de Vervolgnota Energiebesparing uitgebracht. De 
nota Is, hoe kan het ook anders, een vervolg op de Nota 
Energiebesparing van het ministerie van Economische Zaken uit 1990. 
De Vervolgnota zet de lijnen van de Nederlandse energiepolitiek voor 

de komende jaren uit aan de hand van concrete beleidsvoornemens 
voor de periode tot 2000. Voor de jaren daarna verkent het 
departement alvast enkele opties. Minister Andriessen heeft de 
Algemene Energieraad (AER) gevraagd om een oordeel over dit 
laatste. Begin mei publiceerde de raad zijn kritische advies. 
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PHIUPPE SPAPENS 

Het advles bevat verschillende kritiekpunten. Die 

komen samengevat op het volgende neer: de 
motivatie van het ministerie van Economische 

Zaken om iets te (blijven) doen aan energiebe

sparing is te zeer versmald. De AER vindt dat 

Economische Zaken meer moet benadrukken 
dat energie-efficiency ook nodig Is voor handha

ving van de internationale concurrentiepositie. 

De energieraad wijst de plannen op het gebied 

van kooldioxide-verwijdering af. Economische 

Zaken benadrukt bovendien onvoldoende de 

bijzondere positie van duurzame energiebron
nen. De Vervolgnota maakt te weinig inzichtelijk 

welke keuzes op de korte termijn gemaakt moe

ten worden; keuzes die nodig zijn om op de lan

ge termijn een duurzame energievoorziening te 

realiseren. 
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BEPERKTE MOTIVATIE 

De Algemene Energieraad uit dus scherpe kritiek 

op de "te smalle motivatie" van het ministerie 

van Economische Zaken. De AER trekt de con

clusie dat energiebesparing als zelfstandig be
leidsthema te weinig prioriteit heeft. Dit was al 

zo in de Nota Energiebesparing in 1990. Slechts 
door de grote politieke aandacht voor het ver

sterkte broeikaseffect besteedde het ministerie 

van Economische Zaken extra aandacht aan 

energiebesparing. In de Vervolgnota is de poli

tieke lijn uit 1990 voortgezet. De energieraad 
vindt het onjuist om het risico van een wijziging 

van het heersende klimaat als enige bepalend te 

laten zijn voor het toekomstige energiebeleid. 

Volgens de AER bestaan ook andere belangrijke 

redenen om energiebesparing de nodige aan

dacht te geven. De Vervolgnota noemt deze re

denen wel: zuinig omspringen met grondstoffen, 

voorkomen van verspilling, zekerheid van vol

doende voorzieningen en lagere kosten. De AER 

voegt daaraan nog een extra reden toe: efficien
cyverbetering als voortdurende innovatie-impuls 
voor het bedrijfsleven. 

De genoemde motieven spelen in de Ver

volgnota echter geen rol. De toekomstverken

ningen in de Vervolgnota zijn geplaatst in de 

context van een te voeren kooldioxide-beleid . 

De Raad vindt het voor de hand liggen om de 

vermindering van de uitstoot van kooldioxide in 

de context van een algemeen energiebeleid te 

plaatsen. Als hoofdthema van het energiebeleid 

op de korte en middellange termijn adviseert de 

Raad energie-efficiency; op de lange termijn 

duurzame energie. 

EEN BLIK IN DE TOEKOMST 

De Nota Energiebesparing uit 1990 beloofde 

een energiebesparing van twee procent per jaar 

in de jaren negentig. Door deze besparing zou 
het ministerie van Economische Zaken een be· 

langrijke bijdrage aan het klimaatbeleid leveren. 

Deze doelstelling wordt echter bij lange na niet 

gehaald. Nedertand haalt een besparing van 1,7 

procent per jaar. De belangrijkste reden hiervoor 

is de lage groei van de economie van de afgelo· 

pen periode. Bij dit lage groeitempo was volgens 
de minister geen hoger besparingspercentage 

nodig. Volgens dit cijfer bespaart Nederland in 

de periode 1989·2000 een reductie van de kool

dioxide-uitstoot van drie procent. Dit is een mi

nimale prestatie. Gepland was een reductie van 



gsbeleid 

drie tot vijf procent. Om een besparing van 1,7 
procent per jaar te halen is volgens Economische 
Zaken ook nog een intensivering van beleid no
dig. 

De Algemene Energieraad waarschuwt het 
departement op een trager besparingstempo 
voorbereid te zijn. Het is goed mogelijk dat door 
lagere energieprijzen besparingsplannen niet 
lukken. Economische Zaken moet dan ook haar 
beleid richten op de energie-vraagzijde. Ade
quate strategieën hiervoor ontbreken echter nog 
in Oen Haag, meent de AER. 
"Duidelijk is dat de te smalle motivatie voor 
energiebeleid een voortvarende aanpak bemoei
lijkt. Men kijkt alleen naar de beperkte doelstel
ling van het klimaatbeleid. Wanneer er enige 
economische tegenwind is, verlaten de ambte
naren van Economische Zaken met Andriessen 
voorop deze doelstelling met het grootste ge· 
mak. Men loopt liever netjes mee in de trage in· 
tematienale pas". 

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 

De Algemene Energieraad reageert nuchter op 
de opmerking van de minister van Economische 
Zaken dat Nederland ver voorop loopt met zijn 
energiebesparings· en klimaatbeleid. "Dat mag 
waar zijn wat ambities betreft, maar is in ieder 
geval niet waar voor de bereikte resultaten". 
Met name de Scandinavische landen lopen ver 
voorop op het gebied van windenergie en stads
verwarming. 

Betrokken partijen verwachten allemaal dat 
duurzame energie in de toekomst een belan~j
kere rol gaat spelen. Zeker als de wereld·energ,· 
ieprijs gaat stijgen. Vanuit dit perspectief denkt 
de AER dat met het bedrijfsleven over1egd moet 
worden over stimulering van energie-effidënte 
processen. 

KOOLDIOXIDE·UITSTOOT IN 2015: NIST 

LAGER, MAAR HOGER 

Door het ministerie van Economische Zaken is 
met verschillende scenario's een blik op de ener· 
gietoekomst van Nederland geworpen. Die sce
nario's komen neer op een verdere toename van 
het energieverbruik tot 2015 met 22 procent ten 
opzichte van 1990. Zonder omschakeling naar 
duurzame energiebronnen betekent dit ook een 
verdere toename van de kooldi.oxide-uitstoot. Bij 
het zoeken naar opties die die verontreiniging 
kunnen beperken, stelt de AER als voorwaarde 

dat die opties kenmerken van duurzaamheid 
moeten dragen. Bovendien moeten die maatre· 
gelen zich nu al in de markt staande kunnen 
houden. De opties moeten ook nu al in verschil· 
lende toekomstbeelden voorkomen, vindt de 
energieraad. Met name dit laatste punt krijgt alle 
aandacht bij de AER. 

Duurzame energie speelt in de verkenningen 
in de Vervolgnota slechts een marginale roL De 
AER constateert echter dat in alle weretd-ener
giescenario's duurzame energie vroeg of laat een 
belangrijke rol zal spelen. Daarom wordt het on
terecht gevonden dat de Vervolgnota de bijzon· 
dere positie van duurzame energie niet erkend. 

KOOLDIOXIDE VERWIJDEREN OF 

VOORKOMEN 

In de Vervolgnota wordt de weg naar 'end·of· 
pipe' oplossingen open gehouden. Het ministe
rie van Economische Zaken overweegt om kool· 
dioxide af te vangen bij kolengestookte centra
les en enkele industriêlè processen. Men pompt 
dit afgevangen kooldioxide daarna in bijvoor
beeld een leeggepompt gasveld. De overheld 
onderzoekt op dit moment waar en hoe een de
monstratieproject opgezet kan worden. De AER 
adviseert deze richting niet uit te gaan. Verwij· 
dering van kooldioxide is een 'end-of-pipe' op· 
lossing die de ontwikkeHng van andere duurza
mer technologieën bemoeiHjkt. Een milieugulden 
kan tenslotte maar één keer besteed worden. 

GEEN INZICHT 

De Algemene Energieraad eindigt met de con
statering dat een duidelijke visie op de toekom
stige energievoorziening ontbreekt. De Vervolg· 
nota geeft geen inzicht in de keuzes die op korte 
termijn gedaan (moeten) worden. Keuzes die 
nodig zijn om de energievoorziening op lange 
termijn duurzaam te maken. De Raad adviseert 
het ministerie van Economische Zaken om een 
fundamentele verkenning uit te voeren naar de 
toekomstige energievoorziening. Daarbij dient 
rekening gehouden te worden met het op ter
mijn ten einde lopen van de binnenlandse gas
voorraad. In zo'n toekomstverkenning moet vol
gens de Raad ook ingegaan worden op de de
centralisatie van de elektridteitsproduktie. * 
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UIT~~J~ GELICHT 

MARIO DE GUCHT 

Milieurama 
Het laatste nummer van het Belgische blad Mi
lieurama besteedt aandacht aan onder meer: 

- het mestactleplan: gedaan met processie van 

Echtemach. 

Het mestactieplan heeft de afgelopen maanden 

al voor veel beroering gezorgd. De mestproble

matiek met zijn negatieve invloed op de volks
gezondheid, drinkwatervoorziening en natuur is 

één van de top-issues van de milieubeweging. 

Momenteel ligt er voor de zoveelste keer een 

nieuwe wettekst op tafel die voor de milieube

weging totaal onaanvaardbaar is. Milieurama 

zet de zaken op een rijtje. 

- BBL en Greenpeace houden een grootscheep-

se informatie- en actietoernee. 

Kortgeleden publiceerde de Nationale Instelling 

voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen 

(Niras) het eerste deel van het rapport over de 

opslag van laag radioactief afval. Het rapport 
bevat een lijst van 98 plaatsen in 47 gemeenten 
die in aanmerking komen voor het dumpen van 

laag-radioactief kernafval in bovengrondse bun

kers. Het rapport veroorzaakte een schokgolf in 

de "uitverkoren" gemeenten. 

Milieurama (op chloorvrii papier en gedrukt 
met inkt op plantaardige basis) is het maand
blad van de Bond Beter Leefmilieu. 
Voor meer informatie: 
Mi/ieurama, Overwinningsstraat 26, 
B-1060 Brussel, telefoon: 02-5392217 

Vogelvrije Fietser 
Dit ENFB-blad gaat in op de volgende onder

werpen: 

- Openbaar vervoer Is de nieuwe heilige koe. 

In heel Nederland worden plannen gemaakt 

voor de sneltrams en vrije busbanen. De bedoe

ling is de automobilist te lokken. Het gevaar is 

echter dat fietsers instappen. 
- De fietsersbond presenteert zijn verlanglijstje. 

Effectief fietsbeleid vraagt meer dan alleen de 

inzet van de minister van Verkeer en Waterstaat. 

Tien ministeries moeten aan de slag. 
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- Non-stop fietsroutes. 

Het asfalt is rood en glad, de breedte is in orde, 
de verbinding is direct en de auto's moeten 

wachten. Eindelijk zijn non-stop fietsroutes, ook 

wel fietssnelwegen genoemd, in de praktijk te 
bewonderen. In Helmond. 

- De opening van de waddenfietsroute. 

- Het fietserlevengevoel van ••• Evellne Herf-

kens. 

Vogelvri;e Fietser is een uitgave van de Fietsers
bond ENFB. 
Voor meer informatie : 
Vogelvri;e Fietser, Postbus 2150, 
3440 DD Woerden, telefoon: 03480-23119 

EOS-magazine 
Het nieuwste EOS-magazine besteedt aandacht 

aan de volgende onderwerpen: 

- Zonneênergie, terug van weggeweest. 

De eerste oliecrisis bracht zonneënergie volop in 
de belangstelling. In de tweede helft van de ja

ren tachtig plaatsten de stagnerende olieprijzen 
wel even een domper op het enthousiasme, 

maar sinds kort beleven we een nieuwe start. 

Vooral de fotovoltaïsche technologie kwam de 

voorbije jaren in een stroomversnelling terecht. 

- De wind in de wieken. 

Het winnen van energie uit wind is de kinder

schoenen ontgroeid. Windturbines, het liefst in 

windparken opgesteld, zorgen ervoor dat het 

elektridteitsnet een groeiende hoeveelheid alter

natieve kracht ter beschikking krijgt. 

, Tanken uit planten. 

Auto's die rijden op koolzaad of suikerbi~ten en 

elektriciteit die wordt opgewekt uit gras. Tech

nisch is het mogelijk energie te halen uit land

bouwgewassen. Deze vorm van agrificatie is 

echter nog erg duur. Maar als we ook aan het 

milieu een prijskaartje hangen, dan komen deze 

toepassingen een stuk dichterbij. 

EOS-magazine is een uitgave van Het Volk. 
Voor meer informatie: 
EOS-magazine, Forelstraat 22, 
9000 Gent telefoon 09-2656111. 



(ADVERTENTIES) 

'Duurzame Energie' schoon genoeg 
....... .. ··---·----- ---

We willen niet beweren dat "Duurzame Energie" 

HÉT antwoord is op het afzien van kem.eneygïe. 

"Duurzame Energie" is wel dringend nodig om 

de wereld leefbaar te houden. 

Wij vragen ook uw medewerking. 

Maak familie, vrienden, kennissen abonnee voot 

f 60,- (en f 3,60 BTW). 

-------------------------Ik neem een jaarabonnement op Duurzame Energie 

Naam: 

Adres.s: 

Stichting Tijdschrift Duurzame Energie 
Voorweg 9 - 1871 CK Schoor! 

~=- ~ ~-

duurzame 

!i 

~ ' I • 

' . . 

energiezuinig 
èn gezond wonen? 

vloerisolatie met 
TONZON Thermoskussens 

hoogste isolatiewaarde 
laagste milieubelasting 

TONZON 053-332391 

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

WINDENERGIE. 
RENDABEL EN MIUEUVRIENDEWK! 

Unieke kenmerken van 
De Lagerwey LW 1sns: 
• 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 50o/o 

van de projektkosten 

LAGERWEY 
WINDTURBINE B.V. 
Garderbroekweg 175 
'.I774 JO KOOlWIJKEABROEK 
Tel.: 03423-2265 
Fax: 03423-2353 
Regiokantoor Z.-W. Nederland, 
tel. 01870-7830 



Brandstof 

Vaticaan zegent kernenergie 

u De Heilige Stoel meent dat alles moet worden gedaan om alle 
landen • in het bijzonder ontwikkelingslanden • toegang te ge· 
ven tot de zegeningen van het vreedzaam gebruik van kem· 
energie" . Aldus de pauselijk gezant aartsbisschop Donato 
Squicdarini In een toespraak tot een vergadering van het Inter· 
nationaal Atoom Energie Agentschap. Ook de russisch-ortho
doxe lijkt kernenergie helemaal te omarmen, gezien de samen· 
werking tussen kerk en kerncentrales in de Oekraïne. De 
atoomcentrales van Khmelnitsky, Smollensk en Rovno werden 
onlangs plechtig gezegend door de bisschoppen. Als tegenpres· 
tatie helpen de centrales bij de restauratie van kerken en de 
bouw van nieuwe godshuizen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alleen Lood in Franse wi;n? 

Deze zomer werd bekend dat een aantal gerenommeerde Fran
se wijnsoorten een teveel aan lood bevat. Slordige loodcapsu· 
les? Neen, de invloed van de Franse autobanen langs de wijn· 
gaarden. Lood uit de uitlaten. Sinds de invoering van loodvrije 
benzine en de invoering van katalysatoren Is de looduitworp 
drastisch gedaald. 
Maar er zit meer in sommige Franse wijnen. Wat dacht u van 
de wijngaarden in het Rhöne·dal? Waar een batterij nucleaire 
installaties dag-in-dag-uit allertel radloctieve stoffen staat te lo
zen. Vin de Tricastin, ooit de trots van Frankrijk (en zeer duur) 
ligt nu bij de Hema voor f 4,95 de fles. Roe de La Hague, La 
Couronne de Man:oule, Chäteau Framatome, alles onder Ap· 
pelation Nucléaire. 
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Gasstopcontact 

Veel woningen in Nieuw-Zeeland en Japan 'draaien' op gas. 
Wasdrogers, afwasmachines, frituurpannen en magnetrons zijn 
aangesloten op een gasleidingsysteem, zoals het elektridteits· 
net in huls. Op die manier wordt gas direct gebruikt, zonder 
eerst omgezet te worden in elektriciteit. Het rendement van het 
gas wordt zodoende veertig procent hoger. 
Gasvoorziening Gelders Rivierengebied start een proefproject in 
tien woningen om de toepassing van gasstopcontacten tech
nisch en maatschappelijk te bestuderen. De veiligheid speelt 
een grote rol In deze proef. Televisietoestellen en CD-spelers 
blijven wel op stroom draaien. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atoomstroompri;s verdubbelt 

De consumentenprijs van elektridteit uit Britse kerncentrales 
moet verdubbeld worden om kernenergie in de markt te hou
den. De pogingen om Nudear Electric, de overgebleven tak van 
de Britse energiesector, te privatiseren stranden op het verte
den. Kernenergie Is altijd op de been gehouden dankzij giganti· 
sche subsidies. Verbrulkers van stroom uit kolencentrales beta· 
len tot 1998 een heffing van tien procent, die naar de nucleaire 
sector wordt gesluisd. Tussen '75 • '88 ontving de Britse 
atoomindustrie in totaal 30 miljard gulden aan subsidiegelden. 
Nuclear Electtic wil naar de beurs, maar weet ook dat potenti~e 
aandeelhouders een rendement van minstens 11 procent ver
langen. Zonder subsidies levert de atoomsector geen enkel ren
dement op. Dus gaat de consumentenprijs omhoog. Nuclear 
Electric blijft optimistisch: u Het publiek snapt dat best. Wij ver· 
oorzaken geen zure regen en dragen niet bij aan het broeikas· 
effect". 
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