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Redactioneel 

Ministers Wijers van Economische Zaken snoeit direct na zijn aanstelling in de ener

giesubsidies voor in totaal 180 miljoen gulden. Waar moet dat naar toe als zelfs een 

D66-minister gaat bezuinigen op wind- en zonne-energie? D66 stond bekend als een 

'groene' partij. Wijers schrapte ook in de nucleaire sector. En hij wil geen nieuwe kern

centrales tijdens deze kabinetsperiode. Dat juicht de milieubeweging natuurlijk wel 

toe. 

Dan Borssele: 160 miljoen gulden is inmiddels al uitgegeven voor de modernise

ring. De Tweede Kamer en het kabinet praten nu over een opknapbeurt van 470 mil

joen gulden, waardoor de kerncentrale tot het jaar 2007 kan blijven draaien. 

Zo ongeveer iedereen heeft het tegenwoordig over duurzame ontwikkeling. D66 

heeft er vast een hele paragraaf aan besteed in haar verkiezingsprogramma. Dit is 

geen blauwdruk van de toekomst, maar een richting waarin de Nederlandse samenle

ving zich moet begeven. Uit alle discussies over een vermindering van de uitstoot van 

kooldioxide blijkt dat de snelle ontwikkeling van duurzame energiebronnen hiervoor 

van wezenlijk belang is. Daar geld weg halen, frusteert deze duurzame ontwikkeling. 

En wellicht de D66-kiezer? 
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Naar een groene toekomst: 
organische zonnecellen 
Met de bezuinigingen op de 
energiesubsidies heeft het paarse kabinet 
laten zien niet echt op de lange termijn te 
denken. De vakcentrales FNV en CNV 
drongen er dit najaar bij de overheld juist 
nog op aan zich in de nabije toekomst 
uitsluitend op duurzame energiebronnen te 
richten. Gelukkig bestaan nog voorbeelden 
van technologische ontwikkelingen die 
niet door het ministerie van Economische 
Zaken getorpedeerd zijn, bijvoorbeeld de 
organische zonnecel. 

PHIUPPE SPAPENS 

De Landbouwuniversiteit in Wageningen ver· 
richt fundamenteel onderzoek gedaan naar or· 
ganische zonnecellen. Dit onderzoek wordt 
mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse 
Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM). 
Ook de Rijksuniversiteit Utrecht en de Techni· 
sche Universiteit van Delft zijn bij het onder· 
zoeksproject 'Organische zonnecellen' betrok· 
ken. Het doel is via fundamenteel en technisch· 
wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan 
de ontwikkeling van organische zonnecellen met 
een maximaal rendement bij minimale kosten. 

Aanleiding voor het onderzoek is een ont· 
dekking door doctor M. Graetzel van de Ecole 
Polytechnique Federale te Lausanne. Hij ontdek· 
te dat je stroom kunt opwekken door zonlicht 
op een met kleurstoffen bewerkt glasplaatje te 
laten vallen. Prof. dr. T.J. Schaafsma vertelt dat 
Graetzel de organische zonnecel maakt waar je 
bij staat. "Hij pakt een stukje glas, smeert er een 
witte pasta over, dompelt het in een kleurstof· 
bad, giet er een dun laagje vloeistof over, legt 
daarop een stukje glas en klaar is Kees". Waar· 
om de zonnecel werkt, weet Graetzel echter 
niet. Dit wordt door de vakgroep Moleculaire fy· 
sica en Organische chemie van professor 
Schaafsma onderzocht. 

De zonnecel van Graetzellijkt veel op de 
conventionele silicium cel. Zonlicht dat op die 
cellen valt, geeft energie af aan de elektronen in 
het halfgeleidende silicium, waardoor een elek· 
trische stroom gaat lopen. In de organische zon· 
necel gebeurt dit ook. De halfgeleider is hier 
echter een witte pasta van titaandioxyde. Ti· 

taandioxyde absorbeert alleen ultraviolet licht, 
dat maar een klein deel van het spectrum uit· 
maakt. Op de laag titaandioxyde wordt een 
dunne laag van lichtgevoelige kleurstoffen ge· 
plaatst. Deze kleurstoffen kunnen vergeleken 
worden met het bladgroen of chlorofyl in blade· 
ren. De kleurstofmoleculen (porfyrine) lijken wat 
hun structuur betreft op die van bladgroenkor· 
reis. Het zonlicht schiet bij de porfyrine-molecu· 
len elektronen uit hun baan. Deze elektronen 
worden aan de laag titaandioxide doorgegeven. 

De laag van lichtgevoelige kleurstoffen mag 
alleen zeer dun zijn. Voor een efficiënte over· 
dracht van elektronen van de kleurstofmolecu
len naar de halfgeleiderlaag is direct contact tus· 
sen de twee lagen noodzakelijk. Dit betekent 
echter ook meteen dat het rendement van de 
zonnecel dan zeer laag zou zijn. Want de dunne 
laag kleurstof kan maar een fractie van het licht 
absorberen. Daarom wordt een tweede, veel 
dikkere kleurstoflaag toegevoegd. Deze zoge· 
naamde antennelaag vangt het licht op dat niet 
door de dunne kleurstoflaag wordt geabsor
beerd. Vervolgens wordt de lichtenergie van 
deze antennelaag overgedragen aan de dunne 
kleurstoflaag. 

JODIUM 

Waar plantecellen vijftig procent van het zon· 
licht in energie omzetten, haalt de cel van Graet· 
zei 14 procent. In vergelijking met siliciumcellen 
mag dit een vliegende start genoemd worden. 
Een belangrijk nadeel van Graetzel's cel is dat 
een jodiumoplossing gebruikt wordt. Deze op· 
lossing zorgt voor een efficiënte electronenover· 
dracht van de organische kleurstof op de laag ti· 
taandioxide. Wanneer de organische zonnecel 
op grote schaal geproduceerd zou gaan worden, 
is het gebruik van jodium echter uit den boze. 
De jodiumoplossing maakt de cel kwetsbaar 
voor lekken of corrosie en bovendien kunnen 
hoge concentraties jodium leiden tot venninder· 
de schildklierwerking bij arbeiders. In de organi· 
sche zonnecel die aan de vakgroep van profes· 
sor Schaafsma wordt onderzocht, wordt dan ook 
geen jodium gebruikt. Dit leidt echter wel tot 
een sterke verlaging van het rendement tot 
slechts 1 procent. Veel onderzoek is dan ook no· 
dig om het rendement van de organische zonne· 
cel te verhogen. Schaafsma meent dat op theo· 
retische gronden een rendement van 25 procent 
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haalbaar geacht moet worden. Dit rendement in 
de praktijk halen is echter een tweede. 

~~N PEERTJE 
Een probleem bij de inzet van organische zonne
cellen in West-Europa zullen de prijzen van 
grond zijn. Op dit moment zou op een vlerkante 
meter 60 Watt 'geoogst' kunnen worden. 
Slechts voldoende om één peertje te laten bran
den. Wel wordt ook aan de mogelijkheid van 
dakconstructies gewerkt. Schaafsma ziet meer 
kansen voor de produktie van elektridteit door 
organische zonnecellen in bijvoorbeeld de Saha
ra. Arme landen kunnen dan ecologisch verant
woorde elektriciteit aan het Westen verkopen, 
terwijl het Westen kennis naar deze gebieden 
exporteert. Om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken, zal de prijsverhouding tussen fossiele
en alternatieve energie echter gunstiger moeten 
worden. 

Schemati><:he weergave van een organische zonnecel. üehlenergie 
wordt geabsorbeerd door een primair kleuntofmolec:uul (parfyri· 
nel, dat aange.>logen raakt en een elektran in de halfgeleider injec· 
teert. De kleunlof is een dunne monalaag, omdat voor een effieiën· 
Ie injectie direct conloet tussen halfgeleider en kleurstofmelecuul 

. noodzakelijk is. Omdat één monolaag slechts een Iradie van het 
licht absorbeert, zou het rendement van de zonnt:el :teer loog zijn. 
Caoram wordt een secundaire kleuntof (parfyrine met palyethy
leenoxide) gebruikt, die ols een 'antenne' de overige liehlenergie 
absorbeert en overdraagt aan de primaire kleurstof. Deze kleuntof 
wordt geregenereerd daar een redoxlcoppel, dat een elektron af. 
staat. · 

Belangrijk is de verwachting dat de organi
sche zonnecel uiteindelijk vijf maal goedkoper 
zal zijn dan de silidumcel. Verder zal de cel ook 
milieuvriendelijker zijn, omdat de organische 
stoffen die gebruikt worden geen kwaad kun
nen. 'Intermediair' meldde dit voorjaar dat ook 
industriereus Asea Brown Boveli en het chemie
bedrijf Sandoz investeren in verdere ontwikke
ling van deze zonnecel. Op dit moment lopen in 
Duitsland onderhandelingen over de bouw van 
een grote fabriek voor de produktie van organi
sche zonnecellen, zo vertelt Schaafsma. Hij is er 
van overtuigd dat dè organische zonnecel een 
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kleurrijke toekomst tegemoet gaat. "Deze ont
wikkeling is niet te stoppen". Een meevaller 
hierbij is dat het bezuinigingszwaard dit onder
zoek niet heeft getroffen. 

KORTE TERMIJN DENKEN 
Het op grote schaal inzetten van technologieën 
als de organische zonnecel vraagt om structurele 
veranderingen. Dit betekent dat de overheid 
zich veel sterker zal moeten maken voor (de 
ontwikkeling van) alternatieve energiebronnen. 
Ten tweede zal de kostprijs van duurzame ener
gie onder andere door middel van schaalvergro
ting lager moeten worden. Een derde voorwaar
de is dat de prijs van de huidige onduurzame 
energiesystemen hoger wordt. 

Het afwentelen van vervuilingskasten op de 
samenleving en toekomstige generaties zal door 
internalisatie van externe kosten in de olieprijs 
een rol moeten spelen. Professor ir. A.W. Grup
ping, emeritu~ hoogleraar van de Technische 
Universiteit van Delft, waarschuwt dat olie so
wieso veel duurder zal worden omdat over tien 
tot vijftien jaar een wereldwijd tekort aan olie zal 
ontstaan. NRC-Handelsblad meldde eind okto
ber dat Grupping zich daarbij op djfers van het 
bureau Petroconsultants en Shell baseert. In 
deze cijfers zijn geen 'politieke reserves' ver
werkt Dat zijn reserves die eigenlijk niet be
staan, maar door sommige landen als Mexico in 
de officile schattingen worden meegenomen, 
bijvoorbeeld om zo'n land aantrekkelijker voor 
te stellen. 

KEERPUNT 
Volgens Grupping treedt in het jaar 2006 al een 
keerpunt op in de reserves, waardoor de wereld 
zal moeten omschakelen op andere, vernieuw
bare bronnen. Wanneer het korte termijn den
ken blijft overheersen, wat Grupping verwacht, 
zal de olieproouktie verder opgevoerd worden. 
Daardoor zal het keerpunt opschuiven naar 
2016. De enige veranderingen is dan dat in 
plaats van een daling in de wereld-olieproduktie 
van drie procent per jaar een daling van vijf pro
cent per jaar zal optreden. Nederland zal het 
hierbij extra moeilijk krijgen, omdat de economie 
sterk leunt op energie-intensieve bedrijfstakken 
als de petrochemische industrie, de glastuin
bouw en de transportsector. 

In dit. licht bezien getuigt de keuze van het 
paarse kabinet van een onverantwoordelijke 
kortzichtigheid. De oliezwarte kleurvan de Wes
terse economie ontneemt paars klaarblijkelijk het 
zicht op een groene, zonnige toekomst. 

* 



Steeds meer zonne-energie in 
Brabant 
• Als u een project voor duizend 
zonneboilers weet, horen wij dat craa1 als 
eerste•. Dit verzoek van de NV PNEM Is 
tekenend voor het nieuwe zonne
enefliebeleld van Brabants grootste 
enefliebedrljf. Ook het NutsbedriJf Regio 
Eindhoven heeft twee projecten In 
uitvoering. Ontwikkelingen als deze zijn 
voor het PON, uitvoerder van het 
kennisoverdrachtproject •Zonne-eneflie 
Brabant', aanlelding om zijn activiteiten uit 
te breiden naar Umburg en Zeeland. 

THUS BELGERS Foto: Renate de Vté, Arnhem 

Projectmatige aanpak voor 
heel Zuid-Nederland 

Omdat de Brabantse energiebedriJven pen Inte

resse toonden voor zonne-energie, namen in 
1991 enkele maatschappe"Jke organisaties In 111-
burg het initiatief voor een eigen zonneboiler
campagne. Er lewamen studiedagen voor ge
meenten en woningcorporaties, de brochure 
'Aan de zon zal het niet liggen' verscheen en 
door heel Brabant vonden voorlichtingsavonden 
plaats. 

Om de groeiende vraag naar infonnatle en 
ook ondersteuning professioneel te kunnen be

antwoorden, zijn in 1993 de activiteiten gebun
deld In het project 'Zon ne-energie Brabanf, dat 
mede-gefinancierd wordt door de Nedertandse 
Onderneming voor Energie en Milieu, Novem. 
Uitvoerder van het project is het PON, Instituut 
voor advies, onderzoek en ontwikkeling In 
Noord-Brabant. 

Kem van 'Zonne-energle Bra~ Is kennis· 
overdracht aan gemeenten en woningcorpora
ties, om te komen tot projectmatige plaatsingen 
van zonneboilers. 

De adivtteiten lopen uiteen van persoonlijke 
gesprekke11 met ambtenaren, wethouders en 
medewerkers van woningcorporaties tot het 
houden van regionale studiebijeenkomsten over 
zonne-energie. Omdat 'Zonne-energle Brabant' 
behalve een kennisoverdracht-, ook een ontwik
kelingsproject is, valt moeiUjk aan te geven wel-

ke resultaten onmlddeUijk op conto van het pro· 
ject zijn te schrijven. Feit is dat steeds meer zon
neboilerprojecten worden uitgevoerd die direct 
of indirect in verbinding staan met 'Zonne-ener
gie Brabanf. 

PAmCVLIERIN 

Vandaag de dag zijn tn Noord-Stabant ruim vijf
honderd zonneboilersystemen in bedrijf. Dat ts 
drca zes procent van het totale aantal zonneboi
lers in heel Nedertand. Voor bet grootste deel 
zijn de Brabantse zonneboders geinstalleerd bij 
particuliere const111enten. Kleine projecten zijn 
vaak het initiatief van gemeenten en/ of woning
corporaties, zoals In Dongen en Rijen. Momen
teelis·een project in Gemert In voorbereiding, en 
wordt overwegen op veertig nieuwe woningen 
In Geldrop zonnecolleclofen te plaatsen. 

Maar niet altijd laten d~ energiebedrijven 
verstek gaan. Het Nutsbedrijf Regio Eindhoven 
plaatst momenteel zonneboilers In twee projec· 
ten. De acht systemen in Best en de twaalf In 
Eersel worden verhuurd. Het NRE werkt hier sa
men met woningcorporaties. Ook de particuliere 

woningeigenaar kan echter b4 het NRE terecht 
om zonneboilers te huren. Met deze voorzienln· 
gen treedt het NRE toe t9t het groeiend aantal 
energiebedrijven In Nedertand die toepassing 
van zonneboilers actief stimuleren. 

Het Oostbrabantse gasbedrijf Obragas subsi
dleert.incidenteel zonnebollerprojecten. Boven
dien bestaan plannen voor grote zonneboiler· 
projecten In Helmond, de grootste stad In het 
verzorgingsgebied van Obragas. 
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PNEM 

De ontwikkelingen bij de PNEM zijn een verhaal 
apart. Tot enkele maanden terug kende de 
PNEM aan toepassing van zonoe-energie geen 
enkele prioriteit toe. Dat wil niet zeggen dat het 
energiebedrijf dus ook niets dééd. In Oss is een 
zonneboilerproject op een flatgebouw in voor
bereiding. In Etten-Leur worden deze maand 16 
zonneboilers geplaatst (zie kader). 

Sinds enkele maanden besteedt ook het 
hoofdkantoor aandacht aan toepassing van zon
ne-energie. Onder meer samen met het PON in
ventariseert de PNEM de perspectieven van de 
Brabantse zonne-energiemarkt. Immers, zo re
deneert de PNEM, zonoe-energiesystemen moe
ten zo snel mogelijk zonder subsidie verkocht 
kunnen worden. Het energiebedrijf wil de kans
rijke ontwikkelingen (lees: zonneboiler- en PV
systemen) ondersteunen. Kleine proefprojecten 
moeten de basis leggen voor grotere projecten 
van minimaal duizend eenheden. Deze marktop
schaling leidt vanzelf tot daling van de produk
tiekosten, aldus de PNEM. 

Milieu, Energie, Ecologisch 
Medio december wordt in Etten-Leur een woningbouwproject voltooid, 
waarin milieu en energie een belangrijke rol spelen. Het betreft zestien seni
orenwoningen. Naam van het project Is MEE: Milieu, Energie, Ecologisch. De 
initiatiefnemers van het project zijn de Woonstichting Etten-Leur en de 
PNEM (regio Breda). Ook de Nationale Woningraad NWR is nauw bij het 
MEE-project betrokken. 

De woningen zijn extra geïsoleerd en voorzien van vegetatiedaken. Dergelij
ke daken werken ook in de zomer isolerend, door de ergste warmte buiten te 
houden. Dit leidt tot een groter wooncomfort. 
Ook actieve zonne-energie speelt een belangrijke rol. Alle woningen krijgen 
een zonneboiler; in totaal worden twee merken toegepast. Dit lijkt opmerke
lijk, maar het betreft de nieuwste toestellen van de twee fabrikanten Zonne 
Energie Nederland en Luigjes Zonne Energie. De PNEM gaat twee jaar lang 
de energieprestaties van de verwarmingssytemen meten. De twee toestellen 
worden dus meteen met elkaar vergeleken. Op deze wijze is een veldproef
proJect ontstaan dat inzicht zal geven in de opbrengsten van twee nieuwe ty
pen zonneboilers, wat ook weer belangrijk Is voor de ontwikkeling van zon
neboilers in het algemeen. 

De diverse energie- en milieusparende maatregelen kosten geld. Maar zowel 
de woningstichting als de PNEM vinden dat de huurders daar nauwelijks iets 
van mogen merken. Daarom is gekozen voor een vorm van sponsoring. De 
Installateurs, de loodgieter en de leveranciers van glas en ventilatiesystemen 
zijn bereid een duit in het zakje te doen, mits er voldoende publiciteit aan 
wordt gegeven. Daarom is de start van de bouw in mei van dit jaar verricht 
door de tv-coryfee Ktazien uut Zalk. Op 13 december vindt de oplevering van 
het MEE-project plaats. 
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TUINBOUW EN PV 

Voor het PON is er in 1995 voldoende werk aan 
de winkel. Met name de gewenste opschaling 
van de markt zal de nodige voeten in de aarde 
hebben. 
Omdat het PON niet als adviseur maar als inter
mediair opereert, wordt ook vanuit andere sec
toren een beroep gedaan op bemiddeling door 
het PON. Zo bestaat bij Brabantse tuinders be
langstelling voor de bevindingen van TNO om
trent opslag van zonnewarmte in regenbassins. 
Het PON stelt zich ten doel hiervoor een proef
project te initiëren. 

Het PON is ook betrokken bij een PV-project 
in Tilburg. Tien woningen krijgen een deel van 
hun elektriciteit uit zónlicht. Overigens, PV-sys
temen worden in Noord-Brabant steeds meer 
toegepast. Naast het project in lilburg is in Box
tel één woning van zonnecellen voorzien, in het 
kader van een aantal projecten van de Organisa
tie voor Duurzame Energie. En als alles meezit 
wordt de nieuwe hal van milieu-educatiecen
trum De Kleine Aarde in Boxtel bedekt met een 
fraaie zonnecellendeken. 

Tenslotte gaan stemmen op om in Brabant een 
coöperatie op te richten die toepassing van PV 
gaat stimuleren. De ervaringen van de windmo
lencoöperaties liggen hieraan ten grondslag. 

Nu in Noord-Brabant de implementatie van 
zonneboilers in een stroomversnelling komt, 
heeft Novem het PON gevraagd een voorstel te 
formuleren voor zonneboileractiviteiten in Urn
burg en Zeeland. Belangrijke voorwaarde daarbij 
is participatie van de energiesector. De provin· 
ciale milieufederaties hebben al medewerking 
toegezegd. Als deze plannen doorgaan, wordt 
definitief een streep gezet onder de periode dat 
"er in Zuid-Nederland niets gebeurt". 

* 
Meer informatie over zonne-energie in Brabant 
is te kri;gen bii het PON, tel. 013- 351535. 
Voor informatie over het opzetten van PV-coiJ
peraties kan men bellen met Vereniging ODE, 
tel. 030 - 769224. 

Thijs Belgers werkt bij het PON, Instituut voor advies, 
onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. 



Is een ijverige minister 
wel altijd te prefereren? 
Ir. Chris Zydeveld 

Tijdens mijn studie in Delft volgde ik gelukkig onder andere een groot aantal colleges in niet techni
sche vakken. Ik heb daar nog dagelijks plezier van. 
Ooit, tijdens die colleges, stond één van de hoogleraren in de bedrijfskundige vakken stil bij een klas
siek dilemma, dat zich kan voordoen bij het selecteren van personeel. De geschetste situatie gaat uit 
van één vacature en een aantal sollidtanten. 
Alle sollidtanten blijken totaal ongeschikt voor het vervullen van de functie. Het overgrote deel van 
de solhdtanten is bovendien nog lui. Maar één sollidtant, inhoudelijk even ongeschikt als de andere, 
is wel bijzonder ijverig en is bovendien heel ambitieus. "Wie zouden de studenten aanstellen?" was 
de vraag van de hoogleraar. 
Vrijwel alle studenten bleken geneigd dezelfde fout te maken die in de praktijk ook steeds gemaakt 
wordt. Zij zouden de ongeschikte maar dan toch tenminste ijverige kandidaat aanstellen. 
Geduldig legde de hoogleraar uit dat, bij even ongeschikte sollidtanten, het aanstellen van de meest 
luie, in tegenstelling tot de verwachtingen, de beste keus is. Een overijverige maar ongeschikte kandip 
daat zou immers bij voortduring in de weer zijn, met steeds de verkeerde dingen, op de verkeerde 
manier. Hij zou het bedrijf op die manier alleen maar heel veel extra werk en grote schade bezorgen. 
Het aanstellen van een ongeschikte kandidaat, die geen enkel initiatief aan de dag legt, zou de scha
de beperken tot hoogstens zijn salaris. 
Ik moet de laatste maanden steeds weer aan deze les denken, als ik het optreden van de nieuwe mi
nister van Economische zaken zie. Ook zijn ijver; werklust en doorzettingsvermogen worden alom ge
prezen. Als ik zijn inhoudelijke keuzen waarneem, word ik er echter niet geruster op. 
Het begon al snel met het invullen van kortingen op energie- en technologie-onderzoek. Met grote 
voortvarendheid zette de minister zijn operatie door, terwijl er nu juist voor dit onderdeel uit het re
geerakkoord, in een voetnoot, een váOrbehoud was gemaakt voor de haalbaarheid ervan. Andere mi
nisters poogden soms zelfs aan te geven dat bezuinigingen waarvoor zij onvoorwaardelijk, zonder 
ontsnappingsclausules, hadden getekend, bij nader inzien niet konden. De minister van Economische 
Zaken deed dit niet. Hij bezuinigde zelfs daarwaar het regeerakkoord een voorbehoud kende! 
Het resultaat van dit alles is dat onderzoek naar milieu- en energie-technologieën, met potentieel gro
te toekomstwaarde, inmiddels onder grote druk staan en dat de afbraak bij onze grote onderzoeksin
stituten dreigt te worden ingezet. IJver om door te zetten, in plaats van tijdens het opstellen van het 
akkoord gemaakte fouten te herstellen (een mogelijkheid die volgens de tekst van dit akkoord be
stond!), lijkt hier niet de beste motivator geweest te zijn. De minister oogstte wel veellof voor deze ij
ver. 
De recente discussie rondom het nog wat opwaarderen van de kerncentrale in Borssele, om de le
vensduur met drie jaar te verlengen, gaf hetzelfde beeld te zien. De inderdaad afgegeven vergunning 
heeft, door een juridische interventie van een aantal milieu-organisaties, nog geen rechtskracht. Al
leen al daardoor staat vast dat uitgaven die de eigenaren in dit stadium doen geheel voor eigen risico 
zijn. De minister houdt echter de mógelijkheid van schadeclaims voor gedane uitgaven open als de re
gering de opwaardering van Borssele uiteindelijk niet zou toestaan. 
Maar de situatie is nog meer bizar. Reeds voor het afgeven van een vergunning is, in een openbaar 
kamerdebat, duidelijk gemaakt dat het hier niet om een definitieve keuze ging. Er zou nog nader over 
kunnen worden gesproken. De ontvangers van deze vergunning wisten dat. Zij volgen dit soort de
batten intens en mengen zich ook nu weer in het debat. Geheel terecht overigens. Het gaat hier bo
vendien niet om kruideniers op de hoek, die van het reilen en zeilen van de overheid geen kaas heb
ben gegeten. Het gaat om bedrijven die formeel misschien onafhankelijk zijn, maar waarvan de aan
delen voor het overgrote deel in overheidshanden zijn. Ze zitten dus nog iets dichter bij. 
Het lijkt mij een interessante vraag of je nog wel van goede trouw kunt spreken als bedrijven in deze 
positie en met die informatie, investeringen zouden gaan doen, alsof ze Qver een definitieve vergun
ning beschikten en een daim bij de overheid willen deponeren als dit achteraf toch niet het geval was. 
Het beeld dat je als geïnteresseerde buitenstaander krijgt is dat onze minister van Economische Zaken, 
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met dezelfde voortvarendheid waarmee hij eerder in onderzoekslnstituten sneed, terwijl uitwegen 
denkbaar waren, nu probeert de levensduur van de kerncentrale in Borssele op te rekken. En ook nu 
weer lijkt het alsof de minister zijn uitgangen niet wil gebruiken of niet wil zien. 
De ijver van onze nieuwe minister staat vast. Hij heeft die ijver in eerste Instantie gebruikt om milieu
en energie-onderzoek een slag toe te brengen en zet die ijver nu ir1 voor het langer open houden van 
een kerncentrale. 
Ik hoop dat we te maken hebben met een wat ongelukkige start. maar u begrijpt waarschijnlijk ook 
wel waarom ik moest terugdenken aan die luie en die ijverige sollidtant die beiden ongeschikt waren. 
Ik hoop dat onze nieuwe minister, die toch heel veel aankan, alsnog de juiste weg weet te vinden en 
dat wij niet naar een luie minister van .Economische Zaken gaan verlangent 

Chris Zydeveld Is onder meer IIOOI'Zitter van de Organisatie VOOf Duurzame Energie (ODE), ontving voor de ge
meente Schiedam de Ene'!lebesparfngstrofee, was ontvanger vah de eerste Nationale Zonne-energleprl)s en ont
ving de Groene Pluim van de Kleine Aarde. 

v ..._.._=&l!M'--

Borssele 
Ik ken een vrouw, wonend onder de rook van Borssele. 
Doelligt iets verder. 
Tsjernobyl lekt en ligt nog iets verder. 
Jodiumtabletten zijn in haar woonplaats nimmer verstrekt. 
Dit jaar werd zij na steeds meer klachten tweemaal geopereerd, waarbij haar door kanker beschadig
de schildklieren werden verwijderd. Zij kent een man in Zeeland, die eerder hetzelfde heeft onder
gaan. Hij zegt: "Je wordt nooit meer .de oude". Beiden zijn volledig afhankelijk geworden van deze 
hormoonmedidjnen. Schildklieren verzorgen de prodüktie van vitale hormonen. Produktie, distributie 
en afgifte worden via de hypofyse door de hypothalamus volgens een oeroud bio-ritme gestuurd. Dit 
ritme is voor hen voorgoed verstoord en vervangen door een mechanisch ritme. 
Waar en bij wie kunnen zij hun schade daimen? 

Een verontruste lezer. 
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Energie uit algen 

Algen kunnen In de Noordzee een plaag vormen. Maar algen kunnen ook heel nuttig zijn. 
Ze zijn zelfs goed als energiegewas te gebruiken. Algen moeten hiervoor in vijvers 
gekweekt worden of in speciaal daartoe ontworpen installaties. Een heel andere 
bestemming van algen kan brandstof zijn. Zo ontwikkelde de Brit Paul Jenklns een 
dieselgenerator die als brandstof voor 60 tot 80 procent gedroogde algen gebruikt. 
Kortom algen kunnen op energiegebied ook wat betekenen. 

PAUL MATTHUSSEN 

In het herfstnummer ging Allicht kort in op wat 
algen kunnen betekenen op energiegebied. Al
gen zijn heel eenvoudige planten en komen re
gelmatig negatief in het nieuws, met name 's 
zomers. Algen hoeven geen plaag te zijn, die 
Nederland bezoekt wanneer het land weer eens 
te scheutig bemest is en de restanten daarvan 
samen met andere afvalstoffen worden geloosd 
of door uitspoeling van de grond in sloten en 
dergelijke terechtkomen. 
Algen bestaan in vele variëtéiten. Ze leven zowel 
in zout als in zoet water. De meeste soorten be
horen tot de groenwieren. Zo is er bijvoorbeeld 
de kalkalg, die in zout water leeft. Met name 
deze algensoort heeft de nuttige eigenschap bij 
leven en welzijn veel kooldioxide uit de lucht te 
absorberen, om vervolgens naar de bodem te 
zinken als sediment. In Nederland, of liever ge
zegd in het Nederlandse oppervlaktewater, ko
men enkele honderden soorten voor en ook 
daar worden ze eerder als een plaag beschouwd 
dan als een zegen. In de natuur vormen ze de 
basis van menige voedselketen. Voor de mens 
hebben ze een belangrijke signaalfunctie als het 
om de waterkwaliteit gaat. Algen duiken al snel 
in overmaat op bij bepaalde zomerse weertypen 
en kunnen dan schade aanrichten in kwetsbare 
biotopen zoals de Waddenzee of de Ooster
schelde. 

KWEEKVIJVERS 

Bepaalde typen algen worden dus als schadelijk 
ervaren, terwijl andere typen heel nuttig kunnen 
zijn. Ze kunnen als voedsel dienen, maar voor 
menselijke consumptie zijn ze vooralsnog over
bodig. Daarentegen zijn ze als energiegewas 
heel goed te gebruiken. Je moet ze dan kweken 
in vijvers of in speciaal daartoe ontworpen in
stallaties. Bij de Flevocentrale, niet ver van Lely
stad, is men van plan zo'n kweekvijver aan te 
leggen: vier hectare komt weer onder water, 
twee tot drie decimeter diep. Door de vijvers 

P/ant;es als brandstof 

wordt een deel van de rookgassen geleid, als 
een soort kunstmatige beluchting met kooldioxi
derijke lucht. Het water moet ook in beweging 
worden gehouden en voldoende voedselrijk zijn. 
Er moet daarom wellicht mest worden toege
voegd. Hoofddoel van de proef is om te kijken 
hoeveel kooldioxide de algen opnemen. Wat er 
verder met de algen te doen is, is voorlopig se
cundair. Voor de proef bij de Flevocentrale wil 
men een soort gebruiken die door veevoer ge
mengd kan worden. 
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Energie uit algen (veiVolg) 

PASTA 

Een andere bestemming kan brandstof zijn. Zo ontwik
kelde de Brit Paul Jenkins een dieselgenerator die voor 
60 tot 80 procent gedroogde algen als brandstof ge
bruikt. Daartoe ontwierp hij in samenwerking met het 
bedrijf Biotechna een bioreactor: een holle dlinder ge
vuld met water, liefst van de smerigste soort, waartoe 
het daglicht maximaal toegang heeft. Een bioreactor 
functioneert dus het best als onderdeel van een water
zuiveringsinstallatie of in de tropen, waar het meeste 
zonlicht is. 
Met dit proces kan op economische wijze het water van 
fosfaten en nitraten ontdaan worden. De algen worden 
geoogst door filters in de waterstroom. Zodra de filters 
vol zitten, worden ze als een pasta gewonnen. De pasta 
kan gedroogd worden met de aanwezige proceswarmte 
om veiVolgens als brandstof te dienen. Ook de uitlaat
gassen van de dieselgenerator bevatten stikstof die de 
algen heel lekker vinden. Technisch blijkt het mogelijk 
ook deze uitlaatgassen via de bioreactor te voeren. In 
Nottingham wordt dit proces getest. De waterzuivering· 
kan zich op deze wijze van zijn eigen stroom voorzien. 
Een dergelijke bioreactor zorgt voor een enorme op
brengstverhoging in vergelijking met kweekvijvers, waar 
zo'n 60 tot 90 ton per jaar per hectare mee gewonnen 
kan worden, terwijl met zo een glazen toren het equiva
lent van 350 ton per jaar per hectare mogelijk is. 
Het is daarom heel nuttig goed na te denken over de lo
katie van een algenkwekerij. Dicht bij een elektriciteits
centrale, waar een overvloed aan kooldioxide aanwezig 
is, of dicht bij een bron van mest, bijvoorbeeld een wa
terzuiveringsinstallatie of boerderij? Er moet altijd wat 
vervoerd worden. 
Bij een elektridteitscentrale is het produkt algendiesel of 
veevoer en schone uitlaatgassen. Bij een waterzuive
ringsinstallatie is het produkt schoon water. 
Naast windenergie of biogas, door rechtstreekse vergis
ting van de mest, is dit dus nog een manier waarmee op 
een duurzame wijze energie opgewekt kan worden. 

* 
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Twee maanden geleden, 4 oktober 1994: de 

Europese ministers van Milieu vergaderden over 

de Europese energieheffing tot het weer licht 

werd. Maar wederom zonder uiteindelijke 

instemming van alle twaalf ministers. Volgens de 

meeste waarnemers van deze geheime 

raadsvergadering gebruikte Groot-Brittanniê 

opnieuw haar veto-recht. Volgens enkelen was nu 

alleen Frankrijk tegen. 

Naar een Europese 
energieheffing 

ALEXANDER DE ROO 

Het voorstel dat ter tafel lag, was allang niet 
meer de Europese energieheffing van 10 dol
lar per vat olie die de Europese Commissie 
onder leiding van de 'groene' Italiaan Ripa di 
Meana in de zomer van 1992 voorstelde. 
Het voorstel had ook weinig meer gemeen 
met een ander voorstel om een eco-tax in te 
voeren van 25 dollar per vat olie. 

Invoering van dit voorstel zou leiden tot 
een vermindering van 20 procent van de uit
stoot van koolstofdioxide. Wat op 4 oktober 

op tafel lag, was een fopspeen: een geringe 
verhoging van de Europese minimale acdjn
zen op bepaalde fossiele brandstoffen. En 
misschien een klein heffinkje op elektridteit. 
Om het politieke gezicht te redden willen de 
Europese mUieuministers van de Europese 
Unie toch met iets op de proppen komen dat 
zij als een Europese energieheffing kunnen 
verkopen. Het Duitse voorzitterschap dacht 
de Britse weerstand te kunnen breken met 
een compromis-voorstel dat in het Verenigde 
Koninkrijk al praktijk is. In Engeland bestaat 
al een eindverbruikersheffing op elektridteit. 
De opbrengst daarvan gaat voor meer dan 
90 procent naar de atoomindustrie! Verder 
heeft de Britse regering kort geleden beslo
ten om de prijs van benzine ieder jaar met 5 
procent te verhogen. Dat klinkt progressiever 
dan het is, want benzine kost nu ongeveer 1 
gulden 30 per liter en daarmee duurt het 8 
jaar voordat het Nederlandse niveau bereikt 
wordt. 

Bovendien wordt de opbrengst niet ge
bruikt om het openbaar vervoer te stimule
ren, maar om meer wegen te bouwen. De 
Duitse tactiek om de Britten iets voor te stel
len dat ze toch al gaan doen heeft gefaald. 



Brussel zit vast 
Het Is hoog tijd om te erkennen dat de lidstaten 
het oneens zijn. Tegelijkertijd springen de pro
blemen ten gevolge van de veranderingen van 
het klimaat elke dag meer In het oog. Zonder 

het meest effectieve instrument van een Europe
se ecotax op niet-hernieuwbare energie en 
atoomstroom zal het zeer moeilijk worden om 
de offldêle doetstelling van de Europese Unie te 
halen: een stabilisatie van d~ uitstoot van kool· 
stofdioxide in het jaar 2000. Een reductie van 
deze uitstoot met 20 procent in het jaar 2005, 
zoals de mil~missie van het Europese Par
lement op 15 september eet IStemmlg verlangde, 
Is zonder een Europese energieheffing ondenk
baar. 

De uitweg Is· simpel. De Europese landen die 
een energieheffing willen invoeren of hun natlo· 
nale heffing wilen verhogen, moeten zich aan
eensluiten. De landen in noordwest-Europa ~n 
Zwitserland en Oostenrijk voelen hier wel voor. 
De landen die zich tegen de Europese enerp· 
heffing verzetten, dienen de verplichting aan te 
gaan om zonder een eootax een stabilisatie van 
de koolstofdioxide In het jaar 2000 te realseren. 
Groot-Brittanni~ beweert dat ze dat kan. l-aat 
Groot-Brittanni~ dat dan doen en niet langer de 
andere Europese Landen ophouden. Ook op het 
gebied van de sociale politiek en de "Schen· 
gen"-problematiek wordt een .dergeli;ke aanpak 
gevolgd. Waarom op milleu-gebled niet? 

FOPSPE&N 
De Europese milieubeweging en de Groene frac· 
tie In het Europees Pattement Ijveren voor deze 
uitweg. Misschien komen de 12 mleumlnisters 
half december wel met hun fopspeen op de 
proppen. Daarmee zullen natuur en milieu niets 
winnen. Politieke druk bljft nodig om de Euro
pese energieheffing il'l zoveel mogelijk landen in 
te voeren. De conferentie van de Verenigde Na· 
ties eind maart 1995 in Bei'lijn (zie hierover el· 
ders in dit blad, red.) biedt daartoe een goede 
gelegenheid. Daar gaat het erom om het Wereld 
Klimaat Verdrag van Rio de Janeiro van juni 
1992 conc~ in te vuRen. Geluldcig heeft het 
verbond van 17 eilandstaten een protocol voor· 
gelegd, waarin een reductie van koolstofdioxide 
van ten minste 20 procent In het jaar 2005 ver
langd wordt Precies de realistische doe!stellng 
die de Internationale milieubeweging vertangt. 
Met een driekwart meerderheld van alle lidsta
ten kan het Wereld Kftmaat Verdrag gewijzigd 
worden. In de komende maanden komt het er
op aan de nationale regeringen, de Europese 
Commlsle en de Europese minlstenaad tot con
crete reductie- doelstellingen voor het jaar 2005 
te bewegen. Daarmee komt ook de Europese 
energieheffing weer bovenop de politieke agen· 
da. 

* 
ALLICHT-WINTER 1994 11 



Duits kiezersbedrog 

De kruitdampen na de verkiezingen in Duitsland zijn opgetrokken. Oe 
hoop op een rood-groene coalitie (SPD met Bündnis90/Grünen) is 
verdampt, en dus verandert het milieubeleid niet of nauwelijks. Alles 
blijft in Duitsland bij het oude. Dat betekent ruim baan voor het 
verstoken van bruinkool en steenkool, waardoor een fundamenteel 
klimaatbeleid uiterst moeilijk wordt. De Duitsers krijgen de kans die 
tegenstrijdigheid In het voorjaar omstandig uit te leggen. 

12 

Kooldioxide-gerommel 

WIM KERSTEN 

In 1987 benoemde de Duitse Bondsdag uit haar 

midden een breed samengestelde Enquêtecom

missie om precies uit te (laten) zoeken welke 

hoeveelheden kooldioxide binnen de Bondsre

publiek worden veroorzaakt en om aan te geven 

welke maatregelen getroffen moeten worden 

om tot een vermindering van C(h-emissies te 

komen. De commissie "Schutz der Erdat
mosphäre" heeft haar bevindingen in drie om
vangrijke rapporten neergelegd, die door het 

Duitse parlement kamerbreed zijn aangenomen. 

De Bondsdag besloot in 1990 dat er binnen vijf

tien jaar in het verenigde Duitsland een reductie 

van 30 procent gerealiseerd dient te worden, 

gerekend vanaf het jaar 1987. Milieuminister 

Klaus Töpfer (nu minister voor Bouwzaken) 

noemde vóór de Bondsdagverkiezingen (16 ok

tober' j.l.) 'de vermindering van de uitstoot van 

kooldioxide' als milieudoelstelling Nummer 1. 

Ook in Duitsland is 'milieu' in aanzien gezakt op 

de politieke agenda en onder de bevolking. 

Töpfer wist een week voor de belangrijke ver
kiezingen trots te melden dat de uitstoot tussen 
1"987 en 1993 reeds met 14,8 procent was ge

slonken. Zijn milieupolitiek wierp in ieder geval 

vruchten af, beweerde de minister. Hij werd 
daarbij min of meer geholpen door de ineenstor

ting van de zware industrie in de voormalige 

DDR, waar de kooldioxide-uitstoot per inwoner 

nog hoger lag dan in de energieverslindende 
Verenigde Staten. Overigens, tussen 1992 en 

1993 werd een minimale reductie van slechts 

0,3 procent behaald. De vaart lijkt er uit, en het 

wordt steeds moeilijker nu de situatie in de bei

de Duitslanden genormaliseerd is. Ook de pres

sie vanuit de transportsector, autoindustrie en 

chemische industrie wordt duidelijker merkbaar, 
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hetgeen kanselier Helmuth Kohl (vóór de verkie

zingen) tot de uitspraak bracht: "Er komen geen 
nieuwe milieu-beperkende maatregelen voor de 

industrie". 

Volgens het Umwelt- und Prognose-lnstitut 
(UPI) uit Heidelberg klopt van de offidële cijfers 

helemaal niets. De onderzoekers weten te mel

den dat de C02"uitstoot in het (voormalige) 
West-Duitsland met 14 procent is toegenomen. 
UPI-directeur Dieter Teufel geeft aan dat de 

werkelijkheid predes andersom ligt als door de 
Bondsregering wordt voorgespiegeld: de emis
sies zijn van 720 miljoen ton in 1987 toegeno

men tot 820 miljoen ton in 1992. De gemiddel

de Duitser 'produceert' jaarlijks 13.000 kilo kool
dioxide. Voor de gemiddelde Nederlander is dat 

11.000 kilo. 

STRUISVOGELPOLITIEK 

De regering in Bonn, aldus Teufel, verspreidt 

"Hei6e luft". De grootste boosdoener is de toe

name van het verkeer. De personenauto's, 
vrachtwagens en vliegtuigen hebben in vijf jaar 
tijd ruim 16 procent meer kooldioxide veroor

zaakt. Daarnaast heeft het Milieuministerie en

kele C(h-bronnen buiten de boekhouding gela

ten, zoals de emissies die ontstaan bij de pro

duktie van kartonnen verpakkingen, blisterver

pakkingen, aluminium buizen en plaatstaal. Ook 

ontbreken de kooldioxide-emissies die gepaard 

gaan bij geïmporteerde produkten als diesel

brandstoffen, cement en kunstmest. Deze indi

recte emissies zijn volgens UPI de laatste jaren 
enorm toegenomen. "We consumeren voortdu

rend meer en kruipen voor de problemen weg", 

aldus Teufel. "Het is absurd te veronderstellen 

dat de Bondsregering in de komende jaren er in 

slaagt de C02-uitstoot noemenswaardig te laten 
dalen". Als voorbeeld wordt het verkeer ge

noemd. Ondanks nieuwe technieken als kataly

sator en zuiniger motoren, neemt het broeikas
gas-aandeel van het verkeer toe: er komen 

steeds meer auto's in omloop en het gewicht per 

auto neemt toe. Alle technische besparingen 

worden zo teniet gedaan. Het gemiddelde 
brandstofverbruik per auto ligt in Duitsland al 20 
jaar op hetzelfde niveau van ongeveer 10 liter 

per 100 kilometer. Oorzaak hiervan is het toege

nomen motorvermogen van de gemiddelde 

auto. Volgens het UPI kunnen alleen 'drastische 

maatregelen' soelaas bieden. Een van de te ne

men maatregelen is een beperking van het 



brandstofverbruik van 

nieuwe auto's vanaf 1995, 

met een verbruik va.n 3 li

ter benzine op 1 00 kilome

ter. Maar die worden ech
ter niet in Duitsland gepro
duceerd zolang de eigen 

Duitse autoindustrie er niet 

mee begint. 

De Duitse overheld maakt 
het zich ook steeds moeilij

ker: dit jaar werd aange

kondigd dat er nog min

stens 2.500 kilometer 

nieuwe autobaan. zal wor

den aangelegd om de ver
bindingen tussen de twee 

Duitslanden gemakkelijker 

te maken. Nieuwe wegen 

trekken automatisch meer 
verkeer aan, waarbij de 

toename van het vrachtverkeer gigantisch wordt 

voorspeld. 

Volgens het milieumagazine 'natur' gelooft 

in Bonn niemand meer dat de doelstelling van 

25% reductie ooit nog gehaald zal worden: 

"Bonn heeft de kans voorbij laten gaan om de 

contouren van een nieuwe energiebeleid uit te 
stippelen. Te vrezen valt zelfs of de duurzame 

energiebronnen in de toekomst nog voldoende 

kansen krijgen" . De atoomindustrie ruikt weer 

kansen en adverteert paginagroot in publieks

bladen (waar onder 'natur') met slogans als 'Eu

ropa moet kunnen rekenen op onze stroom' (ui

teraard van kerncentrales). 

BRUINKOOL 

Duitsland is de grootste bruinkoolproducent van 

de wereld. De elektrid teitsproductie leunt voor 

35 procent op bruinkool, die voomarnelijk in 
open dagbouwmijnen wordt gedolven. In Gar

zweiler, hemelsbreed op 35 kilometer ten zuid

westen van Roermond, wordt dag en nacht flink 

doorgebaggerd om een nieuwe mijn te creëren. 

De bruinkoolmijnen van RheinBraun in het 

Ruhrgebied krijgen tot 2030 de tijd om het 

'bruine goud' massaal te delven. Om transport

kosten uit te sparen wordt de bruinkool in grote 
hoeveelheden (120.000 ton per jaar) in de nabij

gelegen elektriciteitscentrales verstookt. De 
bruinkool gaat rechtstreeks van de mijn naar de 

centrales via een stelsel van transportbanden 

met een gezamelijke lengte van 200 kilometer. 
Met alle milieugevolgen van dien. Bruinkool le

vert van alle fossiele brandstoffen de grootste 

kooldioxide-bijdrage in Daitsland. Elektridteits

maatschappij RWE (Rijnland-Westfalen) bouwt 

momenteel een hypermoderne bruinkoolcentra

le in Frimmersdorf, die een rendement zal heb

ben van 43 procent. Daarmee wordt een verou

derde centrale vervangen. waardoor er jaarlijks 2 

miljoen ton minder kooldioxide vrijkomt. Vóór 

de verkiezingen hebben de sodalisten (SPD) en 

christen-democraten (CDU/CSU) plechtig be
loofd dat de bruinkoolwinning voorlopig niet 

gehinderd zal worden. Dat moet worden uitge· 

legd als een poging van beide politieke kampen 

om stemmen bij de werknemers in de bruirikooi

winning te winnen. 

KOLENPFENNIG 

Een andere doelgroep werd ook van tevoren te

vreden gesteld. De ruim 100.000 mijnwerkers 

(van het zwarte goud) werd beloofd dat de zo· 

geheten 'Kohlepfenning' nog tot ver in de vol

gend eeuw zal blijven bestaan. Met de kolen

penning wordt bedoeld dat elke ton steenkool 

gesubsidieerd wordt, zodat de elektridteitsbe

drijven de kans krijgen om Duitse steenkool te 
verstoken. Buitenlandse steenkool is veel goed

koper. Een ton geïmporteerde steenkool uit Co
lombia kost ongeveer 70 gulden per ton, terwijl 

Duitse steenkool al snel 300 gulden per ton 

kost. 
De 'kolenpenning' werd in 1979 geïntrodu

ceerd met als enige doel om de eigen steenkool

industrie te beschermen. De penning is niet 

meer dan een belasting van 4,5 procent op de 

stroomprijs. Alle stroomverbruikers betalen mee 

aan de instandhouding van de Duitse steenkool. 

Daarnaast wordt de mijnindustrie door de staat 

op verschillende manieren op de been gehou

den: premies voor elke mijnwerker en belasting-
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Verdwenen dorpen 
Alles is hier kóóólossaaal. De nieuwe bruinkoolmijn Garzweiler I van de firma 

RheinBraun, bij Garzweiler. De Schaufelradbagger (graafmachines) zijn 83 me

ter hoog, 220 meter lang met een gewicht van 13.000 ton. Ze worden bediend 

door viif mensen. Deze grootste graaafmachines ter wereld verzetten dagelijks 

240.000 m3 grond. Bruinkool wordt aangetroffen op een diepte van enkele 

honderden meters, zodat eerst een 300 meter laag vruchtbare löss weggegra

ven moet worden. Dat is de reden dat deze groeven zo onmetelijk diep en 

groot zijn. Om te voorkomen dat de mijn onder water loopt, staan duizenden 
pompen het grondwater weg te hozen tot een diepte van 400 méter. Dagelijks 

wordt 650 miljoen kubieke meter grondwater (ongeveer het dagverbruik van 

alle Nederlandse huishoudens samen) weggepompt en ongebruikt afgevoerd 

naar de Rijn. Omringende gebieden, tot In Nederland, verdrogen omdat het 

grondwaterpeil met 'meerdere meters' daalt. In natuurgebied Meinweg (bij 

Roermond) is het grondwaterpeil in de laatste dertig jaar met 12 meter gezakt. 

Tegenwoordig daalt het peil met één meter per jaar. 

Inmiddels zijn in de driehoek Keulen, Aken en Mönchengladbach ongeveer 80 

dorpjes van de kaart geveegd; nog eens 12 dorpen zullen deze eeuw verdwij

nen. In totaal zijn 31.000 mensen gedwongen verhuisd naar splinternieuwe 

droomhuizen, die door de firma RheinBraun worden aangeboden. De leegge

plunderde bruinkoolmijnen worden later keurig milieubewust omgetoverd in 

'romantische meren' (aldus een informatieblad van de firma RheinBraun) 'waar 

men ideaal kan vissen en spelevaren'. Als de pompen worden afgezet, loopt de 

groeve vanzelf vol water. 

De voormalige DDR hanteerde dezelfde methode om bruinkool te winnen. Bij 

Jänschwalde (Brandenburg) is een onbekend aantal dorpen verdwenen. Het 

dorpje Homo (380 inwoners) staat op de nominatie te verdwijnen en 'opge

stookt' te worden in de nabijgelegen elektriciteitscentrale, die is uitgerust met 

een splinternieuwe rookgasreinigingsinstallatie ter waarde van een miljard. 

Onder aanvoering van dominee Radeke heeft Homo de strijd aangebonden te

gen de firma RheinBraun, die nu in dit gebied de lakens uitdeelt. Héél Gallië? 
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voordelen bij nieuwe investeringen. In totaal 

stroomt er jaarlijks 7 miljard gulden naar 

deze sector. De grootste garantie ligt echter 

in de wettelijk vastgelegde hoeveelheid 

steenkool die jaarlijks in elektriciteitscentrales 

verstookt moet worden: 80 miljoen ton. Met 

de zogeheten 'Verstromungsgesetz' uit 1977 
is de afzet van Duitse steenkool tot ver in de 

volgende eeuw gegarandeerd. Sinds 1977 is 

het verbrui!< van steenkool in de Bondsrepu
bliek daardoor verdubbeld. 

Het verstoken van zowel bruinkool als 
steenkoof draagt in hoge mate bij aan de 

toename van broeikasgassen. Duitse kolen

gestookte centrafes veroorzaken 37% van de 

totale C02-emissies. De Enquêtecommissie 
zal nog een hele kluif krijgen om eenduidige 

uitspraken te doen over de Duitse fossiele 

brandstoffen, aangezien het steenkoofbeleid 

strijdig lijkt met het klimaatbeleid. Ongetwij

feld zal Bonn wijzen op de inspanningen die 

gedaan worden op het terrein van steen

koolvergassing en wervelbedverbranding, 

twee nieuwe technieken om de uitstoot van 

koofdioxide in te perken. 

Van 28 maart tot 7 april 1995 zal de eerste 
bijeenkomst (Conference of PartJes) rond het 
Wereld-Klimaatverdrag plaats vinden in Ber

lijn. Milieu-organisaties hebben reeds aange

kondigd dat zij deze gelegenheid zullen aan

grijpen om de noodzaak tot verdergaande 

maatregelen te onderstrepen (zie ook elders 

in dit blad). 

* 



lndonesiä: kernenergie of 
zon ne-energie? 
Volgens de prognoses moet Indonesië 
vanaf het jaar 2000 aardolle gaan 
importeren en komt het lidmaatschap van 
OPEC In gevaar. Sinds 1973 (de eerste 
oliecrisis) speelt Indonesië een belangrijke 
rol binnen OPEC. De afgelopen acht jaar 
was de Indonesiër Subroto de hoogste 
baas als secretaris-generaal van het 
wereld-ollekartel. 

Keuze noodzakelijk 
binnen afzienbare tijd 

WIMKERSTEN 

Indonesië dreigt opgejaagd te worden om kern
centrales te bouwen. Of zijn er bruikbare alter
natieven? 

Het gaat Indonesië niet meer zo voor de 
wind. Pertarnina, de staatsoliemaatschappij, ont
vangt circa 17 dollar voor elke barrel (159 liter) 
olie, maar moet daarvoor een prijs van 8 dollar 
uitgeven om dat vat uit de bodem en op de 
markt te krijgen. De grenzen van de olieproduk
tie lijken bijna bereikt. De rijkste olievelden zijn 
vrijwel uitgeput. terwijl de marginale velden te 
duur zijn om te exploiteren. En de binnenlandse 
vraag naar olie stijgt enonn. Tot nu toe wordt de 
binnenlandse energiebehoefte gedekt met in
landse steenkool, terwijl olie en gas grotendeels 
voor de export zijn bestemd. Nu schreeuwt het 
land zelf om steeds meer energie, en zal de ex
port van aardgas (in vloeibare vonn naar vooral 
Japan) als eerste worden afgebouwd. 

Met een jaarproduktie van 514 miljoen va
ten is Indonesië het 15e olieproducerend land ter 
wereld. Jaarlijks wordt ruim 40 miljard m3 aard
gas gewonnen, tegen Nederland 71 miljard 
kuub. En de produktie van steenkoolligt op 300 
miljoen ton. Het eigen verbruik van de gemid
delde Indonesiër is nog uiterst bescheiden, maar 
groeit zeer snel. Dat geldt ook voor het aantal 
inwoners; van 150 miljoen in 1980, via 180 mil
joen in 1990 naar227 miljoen in 2000. 

De verbruikscijfers over 1990 leren dat per 
hoofd van de bevolking per jaar 205 kWh elek
triciteit wordt verbruikt, en 62 m3 aardgas en 
1,4 vat olie. Vergelijken we dat met de jaarver-

bruikcijfers van de gemiddelde Nederlander: 
5000 kWh, 2800 m3 gas en 23,5 vaten olie. 

NEDERLANDSE INBRENG TOEN 

De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maat
schappij werd in 1890 opgericht om de olie
bronnen in Nederlands Indië (het huidige Indo
nesië) te exploiteren. De eerste concessie werd 
in dat jaar verleend voor een eerste boorpoging 
op noord-Sumatra. Vanaf 1901 wordt samenge
werkt met nog zes andere nieuw opgerichte 
oliemaatschappijtjes. In 1907 wordt de naam 
van KNPM - na enkele fusies - gewijzigd in Ko-. 
ninklijke Shell Groep. Na die periode heeft "De 
Koninklijke" goede zaken gedaan in het winge
west. Tot 1949, wanneer Indonesië onafhanke
lijk wordt van Nederland. De aanwezige buiten
landse oliemaatschappijen krijgen het moeilijker. 
In 1960 wordt de Petroleumwet van kracht, het
geen inhoudt dat de ontginning. van minerale 
rijkdommen wordt voorbehouden aan de staat 
en aan staatsmaatschappijen. Buitenlandse 
maatschappijen kunnen blijven, maar dienen 
forse royalties af te dragen. Shell trekt zich in 
1965 volledig terug uit Indonesië. Haar bezighe
den worden overgenomen door Pertamina (Per
suhaan Tambak Minjak Negara), een nieuwe 
staatsonderneming. Alleen Mobil en Total blijven 
in het land samenwerken met Pertamina. 

De echte 'boom' ontstaat na de oliecrisis van 
1973, wanneer OPEC de prijs per vat op de we
reldmarkt omhoog ziet schieten. Pertarnina 
wordt beneveld van de oliedollars, en investeert 
in allerlei projecten die niets met olie uit te staan 
hebben. In 1975 dreigt de onderneming failliet 
te gaan. De staat grijpt in, want de olie-export 
zorgde toen voor 35 procent van de inkomsten 
van Indonesië. Alle officieren en generaals wor
den uit het management verwijderd en alle 
schulden worden in een klap .gesaneerd. Perta
mina is al jaren de economische kurk waar heel 
Indonesië op drijft. 

De vraag naar elektriciteit verdubbelt elke 
vier jaar, met een groeicijfer van 14 procent per 
jaar. Aangezien de regering geen eigen middelen 
heeft om nieuwe investeringen in elektriciteits
centrales te financieren, werd onlangs een oud 
taboe doorbroken. Naast het staatselektriciteits
bedrijf PNL mogen nu ook particuliere buiten
landse maatschappijen centrales bouwen en 
stroom leveren. Vooral veel kolencentrales is het 
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16 

Grote Oceaan 

I I 
600km 

lrian-Jaya 

voorstander, de moslimgemeenschap 
(87 procent van de bevolking) is te· 
gen en de milieubeweging verzet zich 
fel tegen. Deze drie groeperingen wij· 
zen op de bruikbare alternatieven, in· 
dusief de schone kolen-technologie. 
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devies, want het land bezit veel steenkoolvoor
raden. Met name de hoogzwavelige steenkool 
uit Sumatra is bestemd voor binnenlands ver
bruik. De 'schonere' steenkool van Kalimantan 
gaat naar de export. 

Op west-Kalimantan en Lampung bevinden 
zich bewezen uranium-voorraden. Duitse, Aus· 
tralische en Franse maatschappijen hebben hun 
al jaren geleden hun belangstelling laten blijken. 
Minister Habibie (onderzoek en technologie) be
schouwt kernenergie als een laatste toevluchts
oord. Het Nationaal Bureau voor Atoomenergie 
(SATAN) experimenteert al.geruime tijd in Jakar· 
ta met een proefreactor en Indonesische weten· 
schappers volgen scholingen bij de Nationale 
Reguiatory Commission in de Verenigde Staten. 
De keuze voor kernenergie wordt echter be· 
moeilijkt door twee kwesties: het vinden van 
een geschikte lokatie en de groeiende weerstand 
tegen deze energiebron. Het hele land is een 
aardbevingsgevoelig gebied, en dat was de re
den om een Japans adviesbureau de meest ge
schikte en veilige lokatie te laten uitzoeken. 
Daarvoor is inmiddels de keuze gevallen op 
Kaap Muria, aan de noordkust van Midden-Java 
waar enkele vulkanen actief zijn. Voor de rege
ring is dat geen probleem, en minister Habibie 
probeert de benodigde zes miljard gulden bij el
kaar te zoeken. 

In 1995 zou de inschrijving voor buitenland· 
se reactorbouwers kunnen beginnen. Volgens 
het schema vàn de regering zou de eerste reac· 
tor in 2004 aan het net kunnen gaan leveren. 
Indonesië wil twee reactoren van elk 600 Mega
Watt laten bouwen. Zo ver is het nog lang niet. 
De energiecommissie van het parlement is geen 
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NEDERLANDSE INBRENG NU 
De mogelijkheden voor toepassing 
van waterkracht worden al bewezen 
in de rivier de Tarum (op Java, ten 
noorden van Bandoeng) en de Brantas 
(zuidoosten van Java). Op Java en Bali 
bevinden zich uitstekende mogelijkhe
den voor aardwarmteprojecten. De 
mogelijkheden voor zonne-energie 
zijn al bewezen in onder andere Le· 
bak. In 1988 werd in Sukatani (op 
Java, 100 kilometer van de hoofdstad 

Jakarta) het eerste Solar Home System (Zonln· 
Huis) geplaatst als proefproject van de lndonesi· 
sche overheid en het Nederlandse bedrijf R&S. 
Indonesië beschouwt de toepassing van zonne· 
cellen als alternatief voor dure uitbreidingen van 
het elektridteitsnet. Sukatani werd uitgekozen 
omdat er helemaal geen elektridteitsnet lag. Bo
vendien regent het er zeer veel: als het daar zou 
lukken, lukt het overal in Indonesië. 

Drie jaar later werden in Lebak 500 zonnep· 
anelen geïnstalleerd, in een gebied zonder elek
tridteitsnet. Provinde Noord-Holland en Provin
daal Energiebedrijf Noord-Holland (PEN) finan
derden het project. Tot dusver zijn in Lebak zo'n 
'individuele' 25.000 installaties gerealiseerd. Te· 
levisietoestellen, radio's en lampen zijn nu ra· 
zend populair geworden. Openbare zonnecel-in· 
stallaties verzorgen de elektriciteit voor de 
straatverlichting, de telefooncentrale en gezond· 
heidscentra. 

Het rendement van de installaties is geste
gen, terwijl de prijs per installatie in de afgelo· 
pen zes jaar is gedaald van 1.100 tot 750 gul
den. Aangezien dit bedrag voor velen nog vrij 
groot is, wordt er gezocht naar nieuwe financie· 
ringssystemen. De zonnecellen worden nu nog 
geïmporteerd uit Europa, maar de randappara· 
tuur zoals de accu's, omvormers en de installatie 
en het onderhoud wordt inmiddels geleverd als 
'Made in lndonesia'. Het land zou wel eens de 
producent voor complete zonnecelsystemen 
voor Zuid-Oost Azië kunnen worden. Als alter-
natief voor de export van olie en gas. 

* 



General Electric 
eigenaar Amer-centrale 
Zonder lease-auto's van de zaak kan de 
autobranche wel inpakken. Leasen 
betekent 'flexibiliteit' voor het 
bedrijfsleven, zeggen de handboeken. 
Maar hoe flexibel wordt de Brabanste 
elektriciteitsvoorziening als een 
splinternieuwe centrale op huurkoop-basis 
draalt? In elk geval is de situatle 
vertroebeld. 

JANNUHOFF 

houder van EPZ) er naar streeft op tennijn noch 
winst noch verlies te maken? 

Nonnaai gesproken vonnt het object, kolen
centrale Amer-9, de zekerheid waarop GEC kre
diet verstrekt. Maar wat gebeurt er als de EPZ
aandeelhouders de EPZ bewust of onbewust 
failliet laten gaan? Wordt GEC dan ook 'econo· 
misch eigenaar'? 
Wie betaalt de rente gedurende 20 jaar van het 
lease-contract, en is deze rente wel of niet fis· 
caal aftrekbaar'? 
Wat gebeurt wan-
neer EPZ binnen 
de contractduur 
wordt geprivati
seerd? Komen EPZ 
en Amer-9 dan los 
van elkaar te 
staan? Wat vindt 
staatssecretaris 
Vermeend (Finan
dën) en wat vindt 
de Raad van Com

missarissen hier-

Op 25 juni 1914 werd de NV P.N.E.M. opge
riCht. Voor het nut van de Brabantse samenle
ving, voor Iedereen. Zij zorgde voor het produ
ceren en leveren van energie in de vonn van 
elektriciteit. Maar In de loop der jaren zijn er 
steeds vreemdere dingen gebeurd. De produktie 
is gedelegeerd aan de EPZ (Eiektridteits Produk
tiemaatschappij Zuid-Nederland). De grootste 
kolencentrale, Amer 9 in Geertruidenberg, met 
een geïnvesteerd vennogen van 1,5 miljard gul
den (bouwjaar 1993) Is verkocht en 'juridisch ei
gendom' geworden van een Amerikaanse multi
national, General Electric Corporation (GEC). 

van? Wat vinden 
tenslotte de ver
bruikers van deze 

Vragen en nog eens vragen 

GEC telt 13 kern-activiteiten en 23 business 
units, met een geschatte totale marktwaarde 
van 60 miljard dollar. GEC behoort tot de top-5 
van Amerikaanse werkgevers, met als grootste 
winstmaker General Electric Capital. De produk
tie-activiteiten van GEC beslaan locomotieven, 
kerncentra!~. Ijskasten, vliegtuigmotoren, gloei
lampen, credit cards en nog veel meer. GEC Is 
ook ontwerper van. de kerncentrale in Dode
waard, een eerste generatie Advanced Boillng 
Water Reactor. Later ontwikkelde GEC een 
tweede generatie, de Simplified Boiling Water 
Reactor en de denfe generatie-, de Power Reac
tor lnnovative Small Module (PRISM). 

De Nederlandse atoomlobby heeft het 
SBWR-type uitverkoren •. Voor wie Is dat nuttig? 
Waarom werd de Amer-9 geleased? Waarom is 
niet gekozen voor Nederlandse leasemaatschap
pijen als ING Lease, Leaseplan en Amstel Lease 
met een jaaromzet van zo'n 10 miljard gulden? 
GEC is de leaservan Amer-9, maar wie Is de 
leasee, de kredietvrager'? Is dat de EPZ, een on
derneming die volgens NV Pnem (volgens Jaar
verslag 1993, voor 175 miljoen gulden aandeel-

ontwikkeling? 
Vindt er misschien een geleidelijke overgang 
plaats van kolenenergie naar kernenergie? 

In 1989, drie jaar na Tsjernobyl, zei een zich 
'christen' noemend politicus: "Ik heb liever van
daag kernenergie in Nederland dan morgen" . 
Deze nep-christen ergerde zich aan uitingen van 
antikemenergiedemonstranten. Dit jaar stond in 
de krant: "Paus voorstander van kernenergie" 
en "Vaticaan draagt kernenergie warm hart 
toe". Ik erger mij aan anti-christenen eo hun on• 
christelijke uitingen. Zij willen de komende ge
neraties opzadelen met hoogradioactieve stof
fen. Op te sfaan in een sarcofaag in Zeeland. 
Een ernstige bedreiging gedurende hondentdui
zenden ja.ren. Nog afgezien van de opsfag en 
beheerskosten die door alle Nederlanders, be
halve aluminiumsmelter Péchinéy, zullen worden 
gedragen. 

Kan Iemand het nut van zo'n nutsbedrijf 
schetsen? 

* 
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Klimaatverdrag lege dop 

Op 21 maart 1994 trad het Klimaatverdrag 
in werking. Dit Klimaatverdrag was tijdens 
de UNCED-conferentie in Rio door 150 
landen (partijen) ondertekend. Een 
belangrijke stap om dit verdrag concreet te 
maken, is de Eerste Conferentie der 
Partijen. Deze conferentie vindt plaats in 
Berlijn, van 27 maart tot 7 april1995. Het 
is nu echter al duidelijk dat in Berlijn geen 
vooruitgang verwacht kan worden bij de 
aanpak van het klimaatprobleem. 

PHILIPPE SPAPENS 

Het Klimaatverdrag is een raamverdrag 'dat om 

precisering en nadere invulling vraagt'. Als fun· 

dament voor het binnen de perken houden van 

de emissies van broeikasgassen kan het nu abso

luut niet functioneren. Een belangrijke 'afspraak' 

in Rio was dat de geïndustrialiseerde landen in 

2000 hun emissies zouden stabiliseren op het ni· 
veau van 1990. Deze op het eerste gezicht dui

delijke afspraak wordt echter nu al op drie ma· 

nieren geïnterpreteerd. De eerste (logische) uit· 

leg is dat emissies van broeikasgassen vanaf 

2000 even hoog (of lager) moeten zijn dan in 

1990. De tweede interpretatie is dat slechts dè 

verplichting bestaat tot rapportage van het al 

dan niet halen van de doelstelling. Nog creatie· 

ver is de derde mening: in 2000 moet het niveau 

uit 1990 gehaald worden, maar daarna mag de 

emissie van broeikasgassen weer verder stijgen. 

Deze laatste uitleg gaat lijnrecht in tegen bere· 

keningen van het International Panel on Climate 

Change (IPCC). Het IPCC is van mening dat na 

2000 het Westen de uitstoot van C02 met één 

tot twee procent per jaar moet beperken. 

Duidelijk is dat er zoveel rek in de afspraken 

zit dat opnieuw onderhandeld zal moeten wor

den over doelen en middelen. Nederland streeft 

er naar dat tijdens de conferentie een begin ge· 

maakt wordt met nieuwe onderhandelingen 

over één omvattend protocol. Zo'n protocol zal 

afspraken vast moeten leggen over doelen, tijd

schema en de wijze waarop deze doelen gereali

seerd kunnen worden (bijvoorbeeld afspraken 

over technologieoverdracht). Over twee jaar zou 

dan weer over zo'n protocol verder onderhan

deld worden. 
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GEEN STAP VOORUIT 

Het enige protocol dat in Berlijn ingediend 

wordt, zal niet aangenomen worden. In dit pro· 

tocol van de kleine eilandstaten wordt een re· 

ductie van 20 procent in het jaar 2005 voorge· 

steld voor de geïndustrialiseerde landen. Euro· 

pees milieu-commissaris loannis Paleokrassas 

verwacht dat op basis van de huidige aanpak de 

CDremissies in de Europese Unie tussen 1990 

en 2000 met 4 tot 11 procent zullen stijgen. Als 

het Westen er niet in slaagt om een stabilisatie 
te realiseren, zal het Westen zich zeker niet laten 

vastleggen op nog verdergaande reducties. De 

kans is dus klein dat in Berlijn een begin ge

maakt wordt met verdergaande maatregelen die 

een dreigende klimaatverandering kunnen ver· 

hinderen. Teveellanden zijn onwillig en de voor

trekkers als Nederland en Duitsland beloven 

veel, maar kunnen die woorden ook niet in da· 

den omzetten. 

Bas Weenink van de afdeling Klimaatveran

dering van het ministerie van VROM benadrukt 

dat "klimaatverandering op dit moment de poli· 
tieke wind tegen heeft". Vier jaar geleden dacht 

men dat met meer onderzoek ook duidelijkheid 

zou ontstaan over precieze doelen en maatrege

len. De wetenschappers weten intussen welis· 

waar meer, maar de onzekerheid over klimaat· 

verandering niet is daardoor niet afgenomen. 

Het ministerie van VROM hoopt nu dat met de 

ontwikkeling van zogenaamde 'early indicators' 

de politiek tot daden aangespoord kan worden. 

Early indicators zijn signalen die een klimaatver· 

andering aankondigen, net zoals korstmossen 

als indicatoren voor luchtverontreiniging worden 

ingezet. 

Ook van de milieubeweging valt in Berlijn 

niet veel vuurwerk te verwachten. Hans Alte· 

vogt van Greenpeace en Kees Jan Hoogelander 

van Vereniging Milieudefensie weten slechts te 

melden dat de milieubeweging de eisen van de 

kleine eilandstaten zal ondersteunen. Hans Alte· 

volgt betwijfelt sterk of Nederland in Berlijn veel 

potten kan breken. "Met de bezuiniging op on· 

der meer de energiesubsidies ondergraaft Ne· 
derland haar eigen klimaatbeleid en daarmee 

haar internationale geloofwaardigheid". * 



Vooruitgang is anders dan groei 

De discussie over 'milieu vefSus economie' 
en 'duurzaamheid versus werkgelegenheid' 
is nog lang niet gesloten. Zijn 
duurzaamheid en economische 
ontwikkeling tegelijkertijd mogelijk of 
niet? De huidige ballon-economie gaat 
vooral ten koste van het milieu. De nu 
heersende groei-opvatting van economie is 
niet de enige mogelijke: er is een 
economische- en ook energie-ontwikkeling 
denkbaar, die prima past binnen een 
duurzaam perspectief. Sterker nog. deze 
dynamische economische- en energie
ontwikkeling blijkt al een tendens te zijn. 

HARRY WALBURG 

Opgelegde milieu-maatregelen zijn duur en in

vesteren in deze maatregelen gaat vaak ten kos

te van de werkgelegenheid, is een bewering van 

werkgeversorganisaties en het ministerie van 

Economische Zaken. Pas wanneer het goed gaat 

met de economie kunnen burgers en bedrijven 

het zièh veroorloven om meer geld uit te geven 

voor duurdere en schonere produkten. Pas bij 

voldoende economische groei is er immers tijd 

en ruimte om in schonere technieken te investe

ren. Het scheppen van meer werkgelegenheid 

blijkt daarbij een sterk argument van conserva~ 

tieve organisaties, die milieu-maatregelen eerder 

als lastig dan als nodig ervaren en die liever niet 

aan de toch als zo kwetsbare economie tomen. 

Maar klopt dit argument wel? Zijn milieu en 

economie wel twee tegengestelde grootheden? 

Gaat het scheppen van een duurzame samenle

ving wel ten koste van de werkgelegenheid? Dit 

zijn vragen die niet zonder meer te beantwoor

den zijn. Er zijn toekomstscenario's denkbaar, 

waarin milieu en economie elkaar bevruchten in 

plaats van elkaar in de weg te zitten. 

Historisch gezien zijn economie en milieu el

kaars tegengestelden. Hierbij hebben echter 

vooral milieu en natuur het onderspit gedolven. 

De afgelopen 200 jaar laten het bruto-nationaal 

produkt en de consumptie in de Westerse we

reld een geweldige stijgende curve zien. Afge

zien van een paar kleine inzinkingen is de eco

nomie voortdurend gegroeid en is tegelijk de 

aantasting van het milieu en het opmaken van 

de natuurlijke voorraden steeds maar doorge-

gaan. Het is evident dat de huidige economie 
milieu-belastend is en dat zij op zichzelf inteert. 

Vergelijkingen met een kankergezwel gaan op: 

economie is niets anders dan iets wat zichzelf 

volvreet en oppompt tot het de grenzen van de 
draagkracht van zijn gastheer te buiten gaat. 

Vervolgens is het afgelopen. De grenzen van de 

economische groei lijken bereikt. De negatieve 

milieu-gevolgen manifesteren zich namelijk 

steeds meer en sterker. 

De resultaten van een recente Europese stu

die naar milieuvervuiling spreken boekdelen. Het 

Europese Milieu Agentschap (EMA) publiceert 

deze maand een zeshonderd pagina's dik rap

port waarin de meest urgente Europese milieu

problemen in kaart zijn gebracht. Het is erger 

dan we al dachten. Problemen als verzuring, 

smog, het dunner worden van de ozonlaag, ver

vuiling van het oppervlakte- en grondwater, de 

toename van de afvalberg en de vernietiging 

van de bossen groeien ons boven het hoofd. Ur

gent is ook het broeikast-effect: berekend is dat 

de temperatuur in Europa in 2030 gemiddeld 
1,5 tot 4,5 graad celsius hoger zal zijn dan nu. 

Alleen al in Zuid-Europa zal de temperatuur in 

de zomer twee tot drie graden en in de winter 

twee graden stijgen. De winters worden natter, 

wat tot meer overstromingen kan leiden. 

TE WEINIG SUCCES 

Natuurlijk zijn al enkele milieu-succesjes ge

boekt. De emissies van allerlei schadelijke stoffen 

zijn niet met tientallen, maar met 80 à 90 pro

cent teruggedrongen. Een voorbeeld is zwavel

dioxyde, waarvan men in de jaren 70 voorzich

tig verwachtte dat de uitstoot meer dan 

500.000 ton zou bedragen in het jaar 2000. 

Doordat intussen ingrijpende maatregelen ge

troffen zijn, luidt de voorspelling nu dat rond de 

eeuwwisseling drca 200.000 ton zwaveldioxyde 

wordt uitgestoten; dit dankzij een enorme in

spanning en - niet te vergeten - ten koste van 

miljarden guldens. 

De huidige maatregelen om de Europese mi

lieuproblemen aan te pakken zijn echter ruim
schoots onvoldoende, als ze er al zijn. Want 

naast de grote omvang van de problemen valt 

vooral het gebrek op aan concrete beleidsmaat

regelen om deze problemen te lijf te gaan. De 

meeste maatregelen om emissies van vervuilen

de stoffen terug te dringen liggen bovendien in 

de technische sfeer. Het zijn lapmiddelen die de 
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pijnlijke symptomen van een ka.nkergezwef-eco· 
nomie moeten wegnemen. Oe oorzaak wordt 
niet weggenomen. Die ligt in het naïeve geloof 
in de voordefen van een economische groei op 
korte termijn. Gelukkig komt in dit geloof óok 
langzaam maar zeker een kentering. 

DE ONBETAALDE REKENING 

Het alternatleve toekomst-scenario heet duurza· 
me ontwikkeling of duurzame samenleving. Om 
dit te realiseren is een radicale wending noodza
kelijk. namelijk een enonne omstag in onze eco
nomie op mondiaal niveau en In wezen ook een 
grote cultuuromslag. Als de economie zich na· 
meiijk blijft ontwikkelen In een richting die de 
natuur en het milieu steeds verder belasten, dan 
blijft het voor milieubeleid dweilen met de kraan 
open. De economische ontwikkeling moet ge

plaatst worden binnen de duurzame ontwikke· 
ling. Het kernbegrip hierbij is dat onomkeerbare 
schade een het milieu In het vervolg venneden 
moet worden. Ontbossing Is een voorbeeld van 
dergelijke onomkeerbare schadelijke ontwikke
lingen, waardoor het voortbestaan van soorten, 
ecosystemen en zelfs van de aarde en de mens
heid worden bedreigd. Naast dergelijke bescha· 
digingen van de natuur zadelen we toekomstige 
generaties ook met milieuschade op. Latere ge
neraties worden opgezadeld met een enorme 
'onbetaalde rekening' (opgeraakte natuurlijke 
grondstoffen, het gat in de ozonlaag, vetzuring 
van bossen en meren, verontr.:einlging van het 
grondwater oftewel het drinkwater). 
Om deze onbetaalde milieu-rekening wat klei· 
ner te maken Is een economische revolutie no
dig. Het economische groeimodel dat al 150 jaar 
gangbaar Is, moet worden omgebogen In een 
dynamisch model, dat past binnen een duur· 
zaam perspectief. 

DALY 

Volgens de Amerikaanse milieu-econoom Her· 
man Oaly hoeft economische ontwikkeling niet 
hetzelfde te zijn aJs economische groei. Het is· 
teken tussen maatschappelijke vooruitgang en 
economische groei moet worden doorgeknipt. 

AlliCHT- WINTER 19!M 

Vooruitgang is heel wat ander$ dan groef. Oaly 
komt uit op het begrip kwaliteit. Economische 
ontwildceling in een duunaam petspedief is ge
richt op kwaliteitsvemogtng, namelijk verhoging 
van de kwaliteit van het leven, de kwaliteit van 
werken en van niet-werken, de kwaliteit van 
produkten en diensten. Kwaliteit wordt dan de 
toegevoegde waarde. In plaats van een gebruik 
van meer materiaal en meer energie moeten we 
streven naar een betere toepassing van deze 
economische bronnen. Oe nadruk zal komen te 
liggen op de vergroting van kennis: betere en 
sneUere communicatie, dienstverlening en lnfor~ 
matieverstrekking. Uit huidige economische 
groeldjfers blijkt dat juist In deze sectoren veel 
vooRritgang wordt geboekt. 

Volgens Daly zal de toekomst dus liggen in 
een dynamische economie, waarin veel grond· 
stoffen en energie verbruikende bedrtjfssectoren 
in belang afnemen ten opzichte van de kennis· 
en dienstensectoren. Eén aspect van zo'n econo
mie is dat valse concurrentie uit den boze Is. 
Waarom zouden immers havensteden als Rot· 
terdam en Antwerpen elkaar beconcurreren, 
wanneer zij in gezamenlijk overleg een goed· 
kopere, effectievere en minder milieu-belastende 
infrastructuur kunnen opzetten. Een dergelijke 
samenwerking biedt evenveef perspectief voor 
werkgevers en -nemers en past binnen een 

duurzame ontwikkeling. 
Een duurzame en dynamische economie 

houdt ook een duurzame energie-ontwikkeling 
In. Ook hier geiden de volgende regels: geen 
expansie maar kwaliteitsverhoglng; geen verdere 
uitputting van fossiele brandstoffen, maar een 
snelre overschakelln& op duurzame energiebron
nen. Opvallend Is dat ook op energiegebied een 
dynamische economische tendens te bespeuren 
valt. In de Verenigde Staten krijgen de energie· 
bedrijven het benauwd doordat hun aandelen 
op de beurs 27 procent minder waard zijn ge
worden. Volgens onderzoekers is dit het bewijs 
dat de duurzame energie·ontwikkeifng zich ver· 
der zal voltrekken. Kleinscflaljge opwekking van 
energie, onder andere zonne·, wind- en blo· 
eJ"'ergie, eist nu al belangrijk deel op van de to
tale ene'lleproduktie. Bovendien hebben kleine 
enefBie-boeren dit jaar al meer vennogen opge· 
steld dan de traditionele energiebedrijven. Het 
ziet ernaar uit dat de grote energieproducenten 
in de VS, die nu al tot hun nek In de schulden 
zitten door dure kem· en .kolencentrales, het 
loodje leggen tegen de kleinere flexibelere pro· 
ducenten van kwallteits-energie. 

* 



UIT~rRJ~ GELICHT 

MARIO DE GUCHT 

DUURZAME ENERGIE 
De nieuwste Duurzame Energie staat boordevol met actuele 
energie-informatie: 
• Monopoliecultuur kan WKK niet tegenhouden. 

Het moratorium dat vanaf februari gold voor wannte-kracht 
behoort sinds 1 oktober tot het verleden. Gecondudeerd kan 
worden dat deze "afkoelingsperiode" niet heeft geleid tot af
spraken voor een betere afstemming van de planning van 
centraal en decentraal vermogen. Warmte/kracht is dusdanig 
aantrekkelijk dat verdere groei ervan niet valt tegen te hou
den ..... 

• Tachtig procent C02"reductle mogelijk. 
Nederland kan de emissie van C02 tot 2050 reduceren met 
tachtig procent en toch een economische groei van 2 procent 
realiseren. Dit blijkt uit het rapport "Groeien met minder 
energie". De aanbevelingen in het rapport zijn kosteneffectief 
en gunstig voor zowel werkgelegenheid als het bedrijfsleven. 
De overheid moet het roer dan wel drastisch omgooien. 

• Energieverbruik electro-auto taboe. 
De electre-auto is in opmars. Het staat buiten kijf dat de con
ventionele auto een metamorfose ondergaat. Veel autofabri
kanten hebben in hun assortiment een volwaardige electm

uitvoering opgenomen. Over het energieverbruik wordt met 
geen woord gerept. Moderne electre-auto's bleken tijdens 
proeven twee maal zuiniger dan benzine-auto's. 

En verder onder meer: 
• Meer bezuinigen op kernenergie. 
• Blomassavergassing In opmars 
• Sllldum zonnecellen met 16% rendement 
Duurzame Energie is een tweemaandeli;kse uitgave van de 
Stichting Tiidschrift Duurzame Energie. Voor meer informatie: 
Stichting Duurzame Energie, Voorweg 9, 1871 CK Schoor/. tel. 
02209-1967 

DE KOEVOET 
Het Belgische blad De Koevoet besteedt aandacht aan de vol
gende onderwerpen: 
• Een onverwarmd huls Is geen koud huls 

In Coppenbrügge-Dörpe, een klein plaatsje onder de rook 
van Hannover, staat een huis waarin de bewoners normaal 
gesproken alleen gebruik maken van zonne- en windenergie. 
Alleen tijdens uitzonderlijk lange en koude winters wordt van 
een propaaninstallatie gebruik gemaakt. Voor de rest redden 
de bewoners zich met een enorm opslagvat centraal in het 
huis. 

• Bouwstoffen zonder grenzen: Leembouw bevrijdt ontwikke
lingslanden. 
Anders dan andere bouwmaterialen kunnen bouwmaterialen 
uit ongebakken leem en natuurlijke stoffen als grind, zand, 
modder en klei onmiddellijk na de winning worden gebruikt. 

Voor de produktie en het gebruik zijn geen vervuilende tech
nieken en weinig energietoevoegingen nodig. Voor de tradi
tioneel gebakken bouwstoffen is veel meer energie nodig. Als 
brandstof wordt vaak hout gebruikt wat ten koste gaat van 
de lokale vegetatie. 

• EcoTeamsln Vlaanderen. 
Het gaat goed met de introductie van EcoTeams in Vlaande
ren. De ervaringen met de proef-EcoTeams van afgelopen 
voo~aar leiden tot een verbeterde aanpak. Om het concept 
van de EcoTeams verder uit te dragen in Vlaanderen wordt in 
november een vormingsweekend voor Eco(Team)gidsen ge
organiseerd. 

En verder onder meer: 
• Zelf afvalwater zuiveren? 
• Duurzame warmte 
• Stappen voor een kernvrije wereld 
De Koevoet (tiidschrift voor sociaal en ecologisch verantwoor
de techniek) is het maandblad van de werkgroep technologie, 
dialoog. Voor meer informatie: De Koevoet, Bliide Inkomst
straat 109, 3000 Leuven. tel. 00-16232649. 

NATUUR EN MILIEU 
Het novembernummer van Natuur en Milieu gaat dieper in op 
onder meer de volgende onderwerpen: 

• Inzameling oude elektrische apparaten kan In 3 tot 5 jaar. 
Als de branche echt wil, dan kan in 3 tot 5 jaar ruim 90% van 
alle witgoed worden ingezameld en hergebruikt, aldus B.C. 
Saarse, manager bij Rank Xerox. "De bedrijven moeten meer 
verantwoordelijkheid nemen voor het milieu. Men realiseert 
zich bovendien niet hoeveel miljoenen men jaarlijks weg
gooit". 

• Als je haar maar goed zit. 
Hairsprays zijn populair. Vorig jaar gingen er meer dan 25 

miljoen spuitbusjes en pompen over de toonbank. Natuur en 
Milieu kocht de meest gebruikte merken en deed een onder
zoek naar de milieueigenschappen. Een verslag. 

• De vervuiler voor de rechter. 
Het kort geding wint de laatste jaren aan populariteit. On
danks alle drempels voor een dergelijk proces lijkt deze inves
tering de moeite waard. Vooral in gevallen waarin de over
heid niet wil optreden of de regelgeving niet toereikend is. 

• Meer dan regenwouden, olifanten en haringen. 
Eind november is er op de Bahamas een internationale confe
rentie over het biodiversiteilsverdrag. Een voorbeschouwing 
over het belang en de kansen van dit nieuwe internationale 
verdrag. 

En verder onder andere: 
• Compacte stad In discussie 
• Milieu niet vergeten bij natuurontwikkeling 
Natuur en Milieu is een uitgave van de Stichting Natuur en Mi
lieu. Voor meer informatie: Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrecht. Tel. 030-331328 
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Als de spoeling dunner wordt 

D
e jaren dat Nedertand ergens In de bodem van de 
Noordzee een gat kon boren en het aardgas omhoog 
begon te spuiten, zijn voorbij. De grote olie· en aard-

gasvelden zijn lotussen allemaal bekend en In exploratie geno
men. De Seven Sisters en de Staat der Nederlanden vaarden er 
financieel wel bij. Ook veel kleine gasvelden zijn in kaart ge
bracht en deels aangeboord. In deze 'kleine' velden bevindt 
zich naar schatting zo'n 1200 miljard kubieke meter aardgas. 
Daarnaast zit er volgens deskundigen nog eens 120 miljard ku
bieke meter aardgas In de 'marginale' velden. 

De exploitatie van deze kleine en marginale velden staat echter 
onder zware druk. De mijnbouwmaatschappijen vinden dat de 
kosten van opsporing en 
winning niet langer opwe-
gen tegen de opbrengsten 
uit de kleine velden. Deze 
opstelling wordt mede ver-
oorzaakt door de koers 
van de dollar en de prijs 
van olie. Maatschappijen 
als Mobil en Pladd hebben 
al bekendgemaakt het ver
der voor gezien te houden 

op het Nederlandse deel 
van het Continentaal Plat 
van de Noordzee. 

Het ministerie van Econo
mische Zaken ziet hierdoor 

Als we uitgaan van de regel dal we zuinig moeten omspringen 
met onze duurzame energiedragers, dan lijkt het verantwoord 
met wat extra moeite ook de kleine velden op de Noordzee in 
gebruik te nemen. Aan de andere kant blijf je dan met het klas
sieke bezwaar zitten dat men een hoogwaardig produkt als 
aardgas (mis)gebruikt om thuis de kachel te stoken en de schat· 
kist te spekken In plaats van het om te zetten in andere, en bij 

voorkeur, duurzame industriêle piodukten. 

In de ma~e van de discussie tussen het ministerie- van Econo
mische Zaken en de Nogepa over de kleine en maf81nale velden 
en de verbetering van de energie-effidêncy is een nieuw argu
ment opgenomen. Zoals bekend kol'nen bij de produktie van 

aardolle flinke hoeveelhe· 
den hoog-calorisch aard· 
gas vrij. Omdat men het 
tot nu toe niet rendabel 
vond om dit gas op te 
va.ngen en af te voeren 
naar het vasteland, steekt 

een inkomstenbron in ge· 
vaar komen. De Staat 
steekt namelijk 70 procent 
van de winst op de ver
koop van oliè en gas in zijn 

HANS PARS. 

men op de olieplatforms 
dit gas in brand. Affakke· 
len noemt men dat. Het 
gaat om behoortijke hoe

veelheden. Per uur oliep· 
roduktie komt zo'n 3.000 
kubieke meter aardgas vrij 
met een calorische waarde 
die ongeveer het dubbele 
is van het aardgas uit 
Slochteren. Het affakkelen 
van dit hoogwaardige 
aardgas Is niet alleen een 
verspilling, maar ook een 

KUSTLAND 

zak en roomt via de vennootschapsbelasting ook een deel van 
de 'winst van de mijnbouwmaatschappijen af. Als de kleine vel
den op het Continentaal Plat onaangeroerd bUjven, scheelt dat 
de Staat miljarden guldens aan Inkomsten. 

Op de tweede nationale aardgasconferentie heeft het ministerie 
van Economische Zaken een aantal maatregelen aangekondigd 
om deze ontwikkeling te keren. Zo gaat het ministerie risicodra· 
gend meedoen aan de opsporing van nieuwe (marginale) vel· 
den, hoeven de mijnbouwmaatschappijen over de meest margi
nale velden geen ontginningsrechten meer te betalen aan de 
overheid en zakt het winstaandeel van de Staat van 50 naar 40 
procent. Ook de offshore-sector krijgt een fiscaal helpende 
hand toegestoken. Volgens de belangeno~nisatie van de offs. 
hore (NOGEPA) is dat geen overbodige maatregel, omdat in· 
middels voor zo'n twee miljard gulden aan olie· en gasplat
forms werkloos in zee staal 
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belasting van het milieu 
(vanwege de uitstoot van kooldioxide). Voorzichtige berekenin· 
gen wijzen uit dat dit aardgas jaarlijles 20 tot 30 MegaWatt per 
platform kan opleveren als het aan land gebracht wordt en in 
elektriciteit omgezet wordt. Dit vermogen is voldoende voor 
een middelgrote stroom- en gasturbine-eenheid per jaar. Bo· 
vendien bespaart men zo de afname van 'normaal' aardgas. 
Volgens de Nogepa Is het opvangen van aardgas als bijprodukt 
van de oliewinning vooral aantrekkelijk bij olieplatforms die vlak 
voor de kust liggen. Oe transportkosten zijn dan immers laag. 
Blijkbaar let tegenwoordig niet alleen 's lands grootgrutter·meer 
op de kleintjes. maar beginnen ook de mljnbouwmaatschappij· 
en in te zien dat je óok zuinig kunt winketen In de natuur. 

Hans Pars Is publldst in Den Haag. Hij Is ondermeer weri<zaam voor de 
legionale omroep Radio West 



IADVERTENTIESI 

'Duurzame Energie' schoon genoeg 

We willen niet beweren dat "Duurzame Energie'' 

HÉT antwoord is op bet afzien van kernenergie. 

"DuUJ"Zame 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: 

Adress: 

Stichting Tijdschrift Duurzame Energie 
Voorweg 9 - 1871 CK Schoort 

I 

~:"-

duurzame 

I i 

I 

-:----- I . 

energiezuinig 
èn gezond wonen? 

vloerisolatie met 
TONZON Thermosknssens 

hoogste isolatiewaarde 
laagste milieubelasting 

TONZON 053-332391 

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

WINDENERGIE. 
RENDABEL EN MILIEUVRIENDELUK! 

Unieke kenmerken van 
De Lagerwey LW 15fl5: 
• 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 betrouwbaarheld door jarenlange 
ervaring 

• reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst 
in binnen· en buitenland 

• lnvesteringssubsidies van 40% tot sook 
van de projektkosten 

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



Brandstof 

Duurzame energie onder 't mes 
ledereen is boos en 'paars' van woede. Minister Weljers (Eco
nomische Zaken) wil fors het mes zetten in subsidies voor ener
giebesparing. duurzame energie en nieuwe technologie. Wan
neer de subsidiestimulans voor windenergie komt te vervallen 
(tot nu toe 35 miljoen gulden per jaar) wordt de bereidheid om 
in deze energiebron te investeren zeer gering, aldus Novem. 
Windenergie Is onder de huidige omstandigheden met lage 
energieprijzen nog niet rendabel. De kostprijs van windstroom 
is in 13 jaar tijd gedaald van 80 cent per kiloWattuur tot 18 
cent in 1993. De voorgenomen bezuinigingen in de subsidiere
geling zullen leiden tot een complete stagnatie. Het beoogde 
doel, 1000 MW geplaatst windvennogen in het jaar 2000, zal 
nooit bereikt worden. Hooguit 240 MW. De binnenlandse 
windturbine-industrie (met in 1994 een omzet van f 130 mil
joen) kan haar poorten wel sluiten . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tweede leven voor 
boorplatforms ? 
De verwijdering van een boorplatform op de Noordzee kost 
tussen de 200 en 600 miljoen gulden. Deskundigen kiezen voor 
twee mogelijkheden: volledig opruimen of dumpen op de zee
bodem. Waarom een derde mogelijkheid niet wordt gevolgd is 
onduidelijk. Boorplatfonns zijn ideale lokaties voor windmolens . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Reisplanner voor 
trekvogels -
Gekleurde 
koeltoren 
In Meppen (Duitsland) werd 
5.200 kilo verf besteed om een 
grauwe koeltoren op te vrolijken. 
120 Meter boven het landschap 
torent een enorme wereldkaart. 
Nu kunnen de trekvogels hun 
routebestemming uitzoeken en 
plannen met behulp van deze 
koeltoren. De schildering heeft 
meer dan twee ton gekost en is 
nu Duitslands grootste kunstob· 
ject. 

Nederland zwavelvrij 
De top 100 van de grootste zwavelvervuilers in Europa telt 
geen enkele Nederlandse naam. De grootste smeerlap is de 
Maritsa centrale in Bulgarije, die jaarlijks 350.000 ton zwavel 
uitbraakt. Daarna volgen twee Russische metaalsmelters, die ie· 
der meer zwaveldioxide veroorzaken als Noorwegen, Zweden 
en Rnland samen. Van de 100 installaties zijn 95 elektriciteits· 
centrales; de overige vijf zijn verdeeld in drie metaalsmelters. 
een hoogoven en een raffinaderij. Samen veroo~aken zij 43 
procent van de Europese zwaveldioxide-uitstoot. België, 
Luxemburg en Frankrijk komen op de lijst ook niet voor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Energiespiegel 

In het gebouw van het Wereld Natuur Fonds in Zeist hangt 
sinds 1 november de eerste ENERGIESPIEGELe . De mooie 
vonngegeven ENERGIESPIEGEL geeft het energieverbruik van 
het gebouw aan. Een blik is voldoende om het verbruik van gas 
en elektra van het afgelopen uur, de afgelopen week en het af
gelopen jaar vast te stellen. Ook zijn streefwaarden opgeno
men, zodat medewerk(st)ers geattendeerd worden op een te 
hoog verbruik. De ENERGIESPIEGEL is ontworpen door advies 
en onderzoekbureau ECOFYS (030-913400). Ook in de gebou
wen van Triodosbank en Regionale Energiemaatschappij 
Utrecht functioneert de Energiespiegel. Staatssecretaris D. Tom
mei (Vrom) heeft aangekondigd dat de rijksoverheid al haar ge
bouwen gaat voorzien van dit unieke meet-instrument, om 
energiebesparing te stimuleren. 
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