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REDACTIONEEL 

Naarverluid zal de VVD binnen
kortmeteenwortelindeRaadko
men, om langdurigwerklozenge
durende éénjaar en met behoud 
vanuitkeringdelcoeienwnEwrt 
van Benthem te latenmelken.Dan 
wordtdeze Elfstedengigantal8-
nog miljonair!! Vreemdeigenliflct 
die nationale euforie ronddat 
Elfstedengebeuren, wantgoedbe
schouwd komt het er wel opneer 
dat ieder Nederl.and:rgeziner zo'n 
/80,-vooroverheeft, wantdat 
kost immers eenstrenge winter. 
De regeringheeftdeS ER latenuit
rekenen hoeveelelfstedentocht
enernodigzijn,omeréénkemcen
trale van te kunnen bouwen. De 
SER kwam-uitgaandewnhethui
dige ge zinsbestand inNederland 
en uitgaandewngemiddeld/80,
extrastookkostenperElfsteden
tocht- uit op zo'n 10 tot 15 Elf
stedentochten. Vanuit de Anti
kemenergi.ebewegingisbijzonder 
positief gereageerdopdezewor
stellen. Hetzouerimmersopneer 
komen, dat overzo'n250jaarmet 
de bouwwndeeerstekemcentnr
le begonnenzoulcumenworden.En 
dat moet voldoende wordenge
acht om deze regeringnaarhutste 
lamnensturen. 

EenenanderbetekentnabDDiqk 
wel, dateropdeFrfezeneenzware 

INHOUD 
redaktioneel, 
bezinning op energie 
beZiaht: Zeeuwse waterkraaht 
stop zure regen 

verantwoordelijkheidkomt te 
rusten.Zijzullenzichiederewint
er het laplazerus moetenstoken, 
om de Friese wateren vloeibaar 
te houden, en dat is weleenhééél 
grote wissel op de nationaletrots 
wndeFrfezen. 
Mocht het er evenwel toehop 
neer komen,datdeeerstvolgende 
Elfstedentocht pas in hetjaar 
2001kanplaatsvinden,danowr
weegt het Kabinet alsnogéén 
alternatieve kerncentrale te 
bouwen. 

Over al tematieven gesproken, 
zouden we geen prijsmoetenuit
loven op 't Hooft van Brinkman? 
Stel je eens wor, wijmet z'nallen 
in de jury en als ie de prijsdan 
weigert,danschroppenwehethele 
kabinet, want dit heefttochgeen 
énkele zin, zelfsgeen laatste. 

Nee, let op mijn woorden, vol
gens mij wordtSipkemaMinister
President, EvertvanBenthem 
Minister vanLandbouw,JanRoe
lof Kn.dthof MinisterwnDefensie 
en blijft Dolle DriesCommissaris 
vandeKontngininNoord-Brabant. 
Tegendie tijdheeftJan TerSclvJre 
zich wel latenuitschrijvenals 
katholiek bij de BurrJerlijkeStand 
en is Klaas Beuker benoemd tot 
PGW~NicolaasD'nlrste. 
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de messen zijn weer geslepen 

BEZINNING OP ENERGIE 

"Laten we een deal sluiten. Als U (Bezinningsgroep Energiebe
leid) er voor zorgt dat de nieuwe kerncentrales snel en soepel 
gebouwd kunnen worden,dan zullen wij er voor zorgen dat duurza
me energie in de volgende eeuw grote opg·ang ma.akt." 
Met deze ordinaire chantagepoging probeerde drs. Verberg (direc
teur-generaal Energie van het Ministerie van Economische Zaken) 
nog te .redden wat er te redden viel. De meerdemeid van de aan
wezigen op het symposium "Van BMD naar 2000" op 15 februari van 
dit jaar verkoos juist het omgekeerde: eerst werk maken van 
warmtekrachtkoppeling,waterkracht en windenergie. 
De frontale botsing tussen EZ/SEP/VNO en de "rest van het land" 
kan niet lang meer uitblijven. De klok lijkt tien jaar terugge
zet,tot vóór de BMD. 

over precies vijftien jaar kan 
iedereen nalezen in hoeverre 
alle huidige voorspellingen om
trent het electriciteitsver
bruik in het jaar 2000 kloppen. 
V66r,tijdens en na de BMD zijn 
er tientallen "scenario's" ver
schenen die voorspellingen doen 
met betrekking tot de groei van 
het electr~citeitsverbruik en, 
het belangrijkste,met betrek
king tot de benodigde brand
stof. 

tegensteil i ngen 
Ook de Gasunie is niet gelukkig 
met de grote rol v_an aardgas in 
het BG-scenario. "Het beleid 
van de Gasunie is er op ge
richt grootschalige a.ardgastoe
passingen (voor stroomo{:Mek
king) geleidelijk te verminde
ren." 
Tegelijkertijd onderschrijft de 
Gasunie het streven naar een 
grotere rol voor decentrale 
electriciteitsopwekking,met 
name die waar hoogwaardige toe-

passing van aardgas bruikbaar 
zijn. Daarmee doelt de Gasunie 
op warmtekrachtkoppeling. 
Het kern.energie-arme scenario 
wordt door het Ministerie van 
Economische Zaken én de Vereni
ging van Electriciteit Exploi
tantan in Nederland (VEEN) voor 
bijna onmogelijk gehouden. 
"De doo.r de Bezinningsgroep 
voorgestelde strategie leidt 
tot een inzet van 60\ gas in 
het jaar 2000,30\ kolen en 10\ 
elctriciteit uit duurzame ener
giebronnen en dat past niet in 
het flexabiliteitsdenken en is 
té eenzijdig gericht op de in
zet van gas • " 
Het Ministerie van Econ.omische 
Zaken dringt duidelijk aan op 
nieuwe kerncentrales. Dit 
streven wordt onderstreept 
door de plannen van de regering 
Lubbers . "Maar•, aldus Vérberg, 
"Kernenergie is géén doel op 
zichzelf. Wij willen straks in 
Nederland goedkope stroom le
veren. Wij streven er naar dat 
de stroomprijs zich zodanig 
ontwikkelt dat de electrici
te.itsgiganten (de grote stroan
afnemers Budelco,Shell Chemie, 
Péchiney - redactie) kunnen 
overleven. in de concurrentie
strijd én dat er tevens nieuwe 
(buitenlandse) industrieën 

worden aangetrokken. " 

FNF geeft gas 

Een totaal ander geluid komt 
van de zijde van de grootste 
vakcentrale,de FNV. De vakbe
weging begroet het Bezinnings
groepscenario,vooral omdat er 

In september 1984 verscheen 
"Electriciteit: een bezinning 
op 2000". Deze publicatie was 
geënt op de resultaten van de 
BMD,die zoals bekend overdui.,.. 
delijk wijzen op de noodzaak 
van duurzame energiebronnen en 
de overbodigheid van kernener~ 
gie. 

Globale w-rcave van de veTanderineen in bet bran"tofpllkket voo 

De Bezinningsgroep Energieb~ 
leid heeft in opdracht van de 
Stichting Energie en Samenle
ving de resultaten van de BMD 
"vertaald• in een energieplaat
je (scenario), waarin kernener
gie wordt afgebouwd in het jaar 
1999. 

1 en Minieterie BZ 
wtnd 

sr-------------____ _j• 

- BG·SCBWUO -- EZ. sc;:ENARIO 

3 



aanzienlijk meer nieuwe ar
beidsplaatsen mee gemoe~d zijn. 
Voor de financiering van nieuwe 
energiebronnen ên drastische 
energiebesparingwijst Van de 
Biggelaar op de "mogelijkheden" 
van het aardgas. 
"Een grotere inzet van Neder
lands aardgas l evert hogere 
inkomsten op,tot 2000 circa 
15 miljard. Naar mijn mening 
zou deze extra opbrengst ge
stort kunnen worden in een 
speciaal energiefonds,waaruit 
tot het jaar 2000 extra finan
cieringsmiddel en ter beschik
king moeten ·worden gesteld ten 
behoeve van energiebesparing, 
energieresearch en versnelde 
introductie van kansrijke ener
giesystemen zoals windenergie 
en kolenvergassing." 

60 mtiJarrl m3 
extra gastrvel 

guverbruilt 

r;u=.---
lbeapariD 

~ 
I 

I 
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De FNV berekent dat mét deze 
aardgasimpuls en de maatregel 
ongeveer 360.000 extra arbeids
jaren gemoeid zijn in de ko
mende 15 jaar. De realisatie 
van bet plan- Lievense (ener
giespaarbekken) zou nog eens 
12.000 arbeidsjaren vergen. 
Extra werkgelegenheid in tur
bine- en ketelbouw,meet- en 
regeltechniek,ingenieurs- en 
ontwerpbureaus: 100.000 man
jaren. In total iteit rekent 
de FNV op 530.000 nieuwe ~
beidsjaren. 
Over de invoeri.ng van kem
energie hoeft volgens Van de 
Biggelaar niet te worden ge-
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praat. •we hebben een ui tge
lezen voorraad bran.dstof,na
melijk aardgas. Daar mag je 
alle kaarten opzetten en dan 
kunnen we kemenergie laten 
vallen." 
Pijntjes wordt nog opgemerkt 
datde BMI)... uitkomsten hierover 
d,uiattlijk zijn. 

energiekosten 
Onvermijdelijk werd het onde.r-
werp "kemener gie" naar voren 
gebracht. "Noodzakelijk" zeg
gen EZ , VEEN en industrie, 
"onnodig" roepen BG,AKB en de 
FNV. 
De kosten van kamenergie 
vqrmt maDenteel een hoofdstuk 
apart. Niemand,ik herhaal: 
niemand kan bierover iets met 
zekerheid zeggen. En toch 
duiken er honderden getallen 
op tussen 8, 7 cent per kWh 
en 13,7 cent perkWh en alles 
daar tussenin. 
Maar niet alleen kamenergie 
lijkt onzeker. Tijdens het 
symposium kwam "stadsverwar
ming" enkele malen ter sprake 
waarbij het oorspronkelijke 
optimisme getemperd lijkt. 
Stadsverwarming zal zich wel 
verder ontwi.kkelen,maar niet in 
die mate die enige tijd geleden 
werd voorzien,verklaarde Wie
ehers (VEEN) . 
Ook Verberg uitte zich in ge
lijke bewoordingen. De moge
lijkheden voor stadsverwarming
projecten zijn geringer dan een 
aantal jaar gel.eden werd aange
naoen. In begrijpelijk Neder
lands: stadsverwarming zit in 
de malaise,ondanks subsidies 
om de aanl.oopverliezen (in 
Tilburg en Breda) te dekken. 
Over eventuele (financiêle) ge
volgen voor bestaande stadsver
warmingsprojecten werd met geen 
woord gerept. 

uitgeblust? 
Bet symposium heeft niet veel 
nieuws opgeleverd. Bet enige 
"opvallende" moet zijn dat de 
beleidsmakers (bij EZ) letter
lijk hun masker hebben afgezet 
en onverholen de wens naar méér 
kamcentrales in het openbaar 
hebben geuit. • Met daarbij het 
eerder vermelde aanbod. 
Bet aanwezige publiek kwam pas 
na 4 uur luisteren aan het 
woord,na bedolven te zijn onder 
cijfers en getallen. 
Opvallend feit: zonoe-energie 
en aardwarmte kwamen niet aan 
bod. 
Onder de aanwe.zigen bevonden 
zich veel leden van provinci
ale staten. Alleen • • niet ult 
Noord.-Brabant en Limburg. 

Wim Kersten 
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LU·CTOR ET EN ERGO 

Net als de ande.re al ternatieve energiebronnen is ook getij de
eoergie niet nieuw. Al zo'n 200 jaar v66r Christus werd er in 
Perzië een getijdemolen gebouwd,die voor een irrigatiesysteem 
werd gebruikt . Ook de Romeinen kenden getijdemolens. Zij ge
bruikten ze voor het malen van graan. De oudste in Nederland 
werd gebouwd in Zierikzee en dateert van 1220. 

getijdeënergie vroeger 

Fig. I sChema MiCHeleeUwse 
getijde-oentrale 

gedeelte van een al bestaande 
haven voor afdalllnen. Door op 
die dam de molen te plaatsen, 
had men een voordelige kracht
bron. In Nederland hebben op 
tenminste 21 plaatsen getijde
molens gedraaid. Het getijver
schil is al.leen in Zeeland en 
Zuid-Bolland voldoende . 
Ook in onze koloniën hebben we 
getijdemolens gebouwd: in Su
riname bijvoorbeeld zo'n 70, 
ten behoeve van de suikerriet
plantages. Momenteel zijn er in 
ons land geen molens meer in 
werking1de molen in Gouda heeft 
als laatste nog gewerkt in ' 38. 
Overgebleven gebouwen van getij
demolens zijn te vinden in 
Goes,Bergen op Zoan,Schiedam en 
Sas van Gent. Een onderzoek in 
1956 vond in het buitenland nog 
16 getijdemolens in bedrijf: 1 
in Belgiê,S in Noord-Amerika 
en 10 in Enge~and. De molen in 
België (in Rupelmonde bij Ant
werpen) schijnt nog steeds te 
werken. 

getijdeënergie nu 
In Nederland is men alleen 

maar van plan geweest om deze 
oude enugiebron weer van stal 
te halen. Met zekere regelmaat 
verschijnen de plannen daar
voor (meestal) op bureaus van 
Rijkswaterstaat. Vrijwel al
tijd gaat het om getijdecen
trales in de Ooster- of We.ster
schelde. 
Maar niet alleen in ons land 
blijkt men erg voorzichtig 
JQet het bouwen van dit soort 
centrales. In de hele wereld 
zijn er nog maar twee gereali
seerd: in La Rance (Frankrijk) 
en in Kislayaguba (USSR) . 
Bet loopt ook niet over van de 
plaatsen die voor een mogelij
ke getijdecentrale in aanmer
king komen . De 29 plaatsen die 
daarvoor zijn on.derzocht,staan 
in figuur II . 
Dat er maar zo weinig goede 
locaties zijn,is in eerste in
stant-te te wijten aan geogra
fische oorzaken. Ten eerste 
moet het getijvers~il vol
doende zijn: meer dan 2 lileter. 
Figuur I .r geeft dat ook aan. 
Ook moet een geschikt estua
rium voor handen zijn. Om de 
voorzièningen niet te duur te 
laten worden moet er sprake 

Figuur I geeft schematisch aan 
hoe dat te werk ging. Bet peil 
in bassin I is hoger dan dat in 
bassin II en ook hoger dan de 
gemiddelde buitenwaterspiegel, 
doch lager dan hoog water. Bij 
vloed wordt sluis I openge
drukt en ·wordt bassin I .I bijge
vuld. Ter plaatse van het wa
terrad ontstaat het verval tus
sen de beide bassins,waarop de 
molen kan draaien. Bassin II 
wordt ·zo gevuld met water uit 
bassin I,maar ondertussen daalt 
ook de bui tenwaterspiegel. Als 
deze laatste lager staat dan 
het pe!l in bassin U kan sluis 
II worden geopend. Hierdoor 
blijft het verval. ter p.iaatse 
van het waterrad in stand. Door 
de juistè keuzes te maken voor 
de hoogte van de waterstand en 
de afpletingen van de bassins, 
en door het op tijd openen en 
sluiten van de sluizen kan het 
verval redelijk gelijk worden 
gehouden, zodat het waterrad 
vrij konstant draait. Men kan 
er bijvoorbeeld koren mee malen 
of hout zagen. Ket aanleggen ge t i jde-mo Zen St . SuZiac (Frankrijk ) 
van dergelijke bassins was kost
baar,maar men kon e r vaak een 
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Fig. II Plaatsen ter wereld waar de rrogelijkheden voor 
g!tij~rgie cnderzocht zijn 

zijn van weinig tot geen scheep 
vaart (schutsluizen} en moet 
voor de realisatiebenodigde 
dam niet te lang worden in ver
houding tot de bassininhoud. 
Er moet dus bij voorkeur spra .. 
ke zijn van een diep,lanq en 
smal estuarium. Ten derde moet 
de opgewekte ener9ie zo dicht 
mogelijk bij qe centrale ge
consumeerd kunnen worden. Zo 
niet,dan is men genoodzaak~ 
lange hoogspanningsleidingen 
aan te leggen, die benevens een 
grote kostenpost ook nog een 
groot rendementsverlies bete
;kenen. Vanwege deze redenen 
zijn veel situeringen in dun 
bevolkte gebieden ongesèhikt 
bevonden. Met het stijgen van 
prijzen voor fossiele brand
stoffen zullen ook de mogelijk
heden van deze locaties kunnen 
stijgen. 

hoe werkt het getij 
Door een getijdeèentrale wordt 
energie geconvergeerd uit het 
verschil in potentaal.tussen 
eb en vloed. waar komt die ener
gie vandaan? Wie of wat heeft 
het in het water gestopt? 
Iedereen weet dat het getij met 
de stand van de maan heeft te 
maken. Dat is echter maar ten 
dele juist. Niet alleen de maan 
maar ook de zon en de aarde 
hebben invloed op de getijde
wer;king en welbeschouwd geldt 
àat voor alle andere hemelli
chamen. De invloed van die 
laatsten is echter te verwaar
lozen. 
Volgens Newton trekken twee 

stoffelijke punten elkaar aan 
met een kracht ter grootte van 

F= f.m1.m2 waarin f= universe-r2 
le gravitatieconstante (6,6 x 
to-11 m3/kg/s2), m1 en m2 de mas 
sa's en r= onderlinge afstand. 
Ten gevolge van deze kracht 
krijgt massa 1 een versnelling 

f • m
2 

ter grootte van a = -----
r2 

dus onafhankelijk van de eigen 
massa. 
Bekijken we de aarde,voorgesteld 
als een ronde bol,volledig om
geven door een gelijkmatige 
laag :water en een ander hemel
lichaam met massa m2,dan geldt 
het volgende (zie figuur III): 
de aarde in zijn geheel krijgt 
een versnelling (a) in de rich
ting van de verbindingslijn 
tussen de zwaartepunten van de 
beide massa's' vanwege de zwaar
tekracht van de aarde ondervindt 
elk punt op de aarde deze ver
snelling; een waterdruppel on
dervindt behalve deze versnel
ling (a) ook een versnelling 
(ap) vanwege zijn eigen aan
trekking door massa (m2l. Deze 
versnelling (ap) is gericht 
volgens de verbindingslijn tus
sen de waterdruppel en het 
zwaartepunt van massa 2. 
De resultante van beide versnel
lingen is te beschouwen als he~ 
gevolg van een kracht werkend 
in dezelfde richting: de getij-
verwekkende kracht. Voor alle 
punten aan het oppervlak van 
onze aarde opgesteld,leveren 
deze getijverwekkende krachten 
het beeld op volgens figuur IV. 

Het gevolg hiervan. is dat de 
watermantel de vorm van een 
omwentelingsellipsolde zal aan
nemen, met de lange as gekeerd 
naar massa 2. 
Elk hemellichaam veroorzaakt 
in mindere of meerdere mate 
dit effect: steeds twee hoog
waters en twee laagwaters. Men 
spreekt in dat geval van een 
dubbeldaags getij. In de "zui
vere getijbeweging zijn de hoo 
hoogwaters en de laagwaters te 
telkens gelijk (zie Fig. V). 

invloeden 
De invloed van de maan is het 
groo~st, zoals we al zagen. 
Ook de invloed van de zon mag 
niet worden verwaarloosd,doch 
deze is ongeveer 46% van die 
van de maan. Beide invloeden 
geven met elkaar al een af
wijking van de "zuivere" ge
tijbeweging. Maximale ver
sterking van beide invloeden 
levert het springtij en maksi
male tegenwerking het doodtij. 
Het eerste gebeurt bij volle 

of nieuwe maan, het tweede bij 
het eerste en laatste kwartier. 

Ji'!g. III Versnellingen t.g.v. ~door een 
nessa m., op een nassa m1 atg!lll!ll door een 
gelijkm!tige sdlil 'Water 

·-·-·-·~ 
I 

·--·+ i 

Fig. V "ZUivere• getij<1e-beweginq 
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Een andere afwijking wordt ver
oorzaakt door bet feit dat de 
as waarop de aardè draait niet 
altijd loodrecht staat op de 
verbindingslijn tussen beide 
hemellichamen. Het ene boog
water is dan veel hoger dan 
het daaropvolgende. Het ver
schil kan zo groot wor<!,en dat 
men spreekt van een enkeldaags 
getij (figuur VI). 
De invloeden van zon en maan 
zijn in de tijd genomen tevens 
niet constant vanwege het feit 
dat de afstand ten opzichte 
van de aarde niet constant is. 
Alles bij elkaar genomen kan 
een getijkromme versëbillende 
vormen aannemen,zoals .is weer
gegeven in figuur VI. 
Tot dusver hebben we aangeno
men dat de aarde geheel was 
omgeven door een overal even 
dikke laag water. Ook het feit 
dat dit niet zo is,beeft een 
invloed op de grootte van bet 
getijverschiL De getijgolf 
kan worden beschouwd als een 
normale golfbeweging. Door ver
andering van kustlijn of water
diepte zal dan ook refractie, 
diffractie of terugkaatsing 
plaatsvinden. In bet midden 
van de oceanen is bet getij
verschil niet groter dan 0,5 m. 
tot 1 m. Bij flauw bellende 
kusten,estuaria en baaien nee~t 
het verval toe. Wanneer een 
baai of een es tari um een leng
te heeft van ongeveer een 
kwart van de getijgolflengte 
kan er resonantie optreden, 
waardoor Het getijverschil daar 
extra groot wordt. 
Een laatste factor die bet ge
tij belnvloedt,is het. gyrosco
pisch effect. Dit effect is 
een gevolg van ~ aardrotatie. 
Als een deeltje oostwaarts be
weegt,in dezelfde richting als 
de aarde,dan neemt zijn snel
beid in de ruimte toe. Het 
deeltje zal proberen te bewe
gen naar een plaats waar zijn 
snelheid gelijk is aan de om
wentelingssnelheid ,dus in de 
richting van de evenaar. 
omgekeerd zal een zich in wes
telijke richting bewegend 
deeltje de neiging vertonen 
zich naar de dichtstbijzijnde 
pool te bewegen. Met name dit 
effect is de oorzaak van de 
grote getijverschillen aan de 
Franse noordkust. De vloedgolf 
beweegt van west naar oost en 
heeft daardoor de neiging naar 
het zuiden af te wijken. De 
golf perst zich als het ware 
vanuit de Noordzee door Het 
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Springtij, tbodt:ij, Enkeldaags getij 

Kanaal,door de vernauwing om
hooggestuwd. 

energieomzetting 
Het principe van een getijde
centrale bestaat uit het om
zetten. van potentiële in kine
tische energie. De potentiële 
energie is aanwezig in de vorm 
van een boogteverschil van de 
waterstand in een bekken en de 
buitenwaterstand. De energie 
wordt door een turbine,die een 
qenerator aand~ij~t.om9ezet in 
electrische energie. Nu doen 
zich bij deze omzetting de 
volgende problemen voor; 
Ten eerste is de energiepro
ductie niet constant vanwege 
het met de getijbeweging ver
anderende deb.iet en verval; 
ten tweede is de hoeveelheid 
energie die kan worden opge
wekt evenredig met het product 
van debiet en verval,betwelk 
dus voldoende moet zijn om 

taeldggenel'at1e. 

rendabel te kunnen genereren. 
Vaak zijn hiervoor grote wa
terbouwkundige werken nodig. 
De generatiesystemen die men 
heeft ontwikkeld om deze pro
blemen te ondervangen,zijn in 
twee hoofèlgroepen te onder
scheiden_,namelijk enkel- en 
meervoudige bekkensystemen. In 
alle gevallen kan er sprake 
zijn van ebgeneratie,vloedge
neratie en tweeweggeneratie. 

(figuur VII). 
Vloedgeneratie levert minder 
energie-opbrengst;de meervou
dige bekkensystemen zijn van
wege de extra waterbouwkundige 
werken veelal te duur, zodat de 
keuze meestal zal gaan tussen 
eb- en twee~ggeneratie. 
Van deze twee beeft tweewegge
neratie een lagere energie
opbrengst,maar het voordeel 
van een vrijwel constante 
bedrijfsperiode. Ook een na
deel is dat de vormgeving van 



turbinebladen en stroombuis 
niet optimaal kan zijn. Ebge
neratie daarentegen heeft a.ls 
nadelen dat er dure inlaatwer
ken voor nodig zijn en er al
leen bij eb gegenereerd kan 
worden. De energie-opbrengst 
is echter groter. Welke van de 
systemen men ~iteindelijk zal 
kiezen,hangt af van factoren 
als ~wazigheid van een elec
triciteitsnet om de inproduc
tleve perioden te overbruggen, 
ie benuttingseisen die er aan 
de opgewerkte electriciteit 
moeten worden gesteld,de 
schaalgrootte van het project 
en dergelijke. 

turbines 
Centraal in een getijdecentra
leproject staat de keuze van 
de turbine. Deze keuze hangt af 
van de toepassingsdoeleinden 
(een- of tweeweggeneratie,ge-
schiktheid om als pomp te ge
bruiken) en de dimensies van 
de doorstroomopening die men 
ter beschikking heeft. Op zijn 
beurt heeft de keuze weer ge
volgen voor de vormgeving en 
sterkte-eisen van de stroo~ 
buis en de constructie als ge
heel. Vanzelfsprekend spelen 
ook de bereikbaarheid van on
derhoudsgevoelige onderdelen 
een rol. Bij getijdencentrales 
zal altijd sprake zijn van lage 
drukturbines,die kunnen worden 

toegepast bij een vervalbereik 
van 0, 5 tot 50 meter. Aangezien 
het hierbij gaat om kleine 
vervallen zal er alleen een be
hoorlijk vermogen kunnen worden 
ontwikkeld als het debiet vol
doende is. De volgende turbine
typen komen voor de keuze in 
aanmerking: Francis,Kaplan,Bulb, 
Straf1o en 'l'ubular (figuur VIII) 
met de aantekening dat de 
Straflo-turbine nog een aantal 
mankementen vertoont, waarvan 
men verwacht dat het nog enkele 
jaren zal duren voordat deze 
zijn opgelost. Als dat zover is, 
zal dit type ten opzichte van 
de anderen vele voordelen heb• 
ben,met name een hoog rende
ment. 
Beperken we ons tot de overige 
vier ~ zien we dat er een on
derverdeling kan worden gemaakt 
in turbines met een horizontale 
as (axiale stroming1Bulb en 
Tubular) en met een verticale 
as (radiale stroming1 Francis en 
Kaplan) • Deze laatste vereisen 
een grote diepte en breedte van 
de àoorstroomkanalen,waardoor ze 
over het algemeen duurder uit• 
vallen en meer ruimte vragen. 
Daar staat tegenover dat repara
ties aan de generator en over
brenging mogelijk zijn zonder 
dat daarbij de in- en uitstroom
kanalen droog moeten worden ge
zet. Een keuze tussen deze twee 
typen zal meestal uitvallen in 
het voordeel van de Kaplan-

Fig. VIII Typen turbines 

turbine. Deze is in tegenstel
ling met de Francis-turbine uit
gerust met verstelbare schoepen, 
waardoor bij een wisselend ver
val toch een vrij constante be
lasting van de generator moge
lijk blijft. Ook ligt het ren
dement van de Kaplan-turbine 
iets hoger (95% tegenover 92 à 
94%). 
Beide typen zijn niet geschikt 
voor tweeweggeneratie,maar kun
nen tegen inlevering van flink 
wat rendement wel als pomp wor
den ingezet. 
De turbines met horizentale as 
vallen qua kosten en ruimtege
bruik gunstig uit tegenover die 
met verticale as. Reparaties 
vereisen echter bij de Bulb
turbine het droogzetten van de 
stroombuis. De Tubular-turbine 
heeft als nadeel dat bij een 
grote afstand tussen turbine en 
generator trillingen of reso
nanties een te grote invloed 
gaan hebben, waardoor men dit 
type niet uitvoert met rotor
diameters groter dan 3,2 meter. 
Een ander nadeel van dit type 
is het rendementverliesdat op
treedt ten gevolge van de door
voer van de overbrengingsas tus
sen waaier en generator door de 
wand van de stroombuis,welke 
waterdicht moet worden uitge
voerd. Turbines met horizontale 
as zijn wel geschikt voor twee
weggeneratie#terwijl ook het 
gebruik als pomp mo9elijk is. 
De Bulb-turbine wordt in dit 
geval met een (verstelbare) 
Kaplan-waaier uitgevoerd. Het 
rendement van dit type is circa 
95%. Zowel in La Rance als in 
Kislayaguba heeft men voor de 
Bulb-turbine gekozen. 

hetenergoprojekt 
In het Energ~project is getij
de-energie als onderdeel opge
nomen in een totaalplan waarvan 
ook windenergie,netkoppeling en 
dieselaggregaten,nodig voor het 
bedienen van de schuiven van 
de stormvloedkering deel uitma
ken. 
In het plan is sprake van ge
tijde-energie uit het horizonta
le getij en uit het verticale ge 
tij. Dit onderscheid is enigs
zins misleidend,als zou er 
sprake zijn van wezenlijk ver
schillende systemen. Het is ge
baseerd op het gegeven dat in 
het geval van verticaal getij 
het verschil in waterspiegels 
wordt bedoeld tussen buitenwa
terspiegel en de waterspiegel 
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in het opslagbekken,wat wordt 
ingericht in de voormalige 
bouwput Schaar (figuur IX), 
terwijl men met horizontaal 
getij bedoelt de doorstroo~ 
snelheid door de sto~vloed
kering. Deze laatste echter is 
een gevolg van het verschil 
tussen de buitenwaterspiegel 
en de waterspiegel in het bek
ken "Oosterschelde". Van een 
wezenlijk verschil is dus geen 
sprake. 
Dàt men onderscheid maakt tus
sen beide mogelijkheden is w~l 
wezenlijk. In het ene geval 
(vertikaal getij) heeft ·ener-
gieconversie geen invloed op 
de waterspiegel in de Oester
schelde; in het andere (hori
zontaal getij) wel, namelijk 
een afgadempte getijgolf. Om 
deze getijgolf in stand te hou
den is de sto~vloedkering 
juist gebouwd. Het is dus 
logisch dat in het Energo
project de mogelijkheid,die 
wordt aangeduid met conversie 
uit het horizontaal getij,is 
afgewezen. 
Waar het plan wel in voorziet 
is windenergie, konversie uit 
het "vertikale getij", opslag 
van energie-overschotten uit 
het openbare net en van ener
gie uit dieselaggregaten, die 
voor het bewegen van de schui
ven van de sto~vloedkering 
zijn opgesteld. Om dat te rea
liseren zou de ringdijk rond 
bouwput Schaar tot 12,90 meter 
+ NAP moeten worden verhoogd. 
De htlidige afmeti.ngen zijn: op
pervlakte 1 km2, bodemdiepte 
15 meter -NAP en ringdijken 
met een kruinhoogte van 6, 5 
tot 9 meter +NAP. Het aldus 
ontstane spaarbekken moet die
nen om overschotten aan gepro
duceerde energie door de ge
noemde componenten op te slaan. 
Bij windenergie is dat nodig, 
want de PZEM laat zonder ener
gie-opslag geen ve~ogens gro
ter dan 20MW op haar net toe. 
De PZEM stelt deze eis omdat 
het ve~ogen uit windenergie 
naar haar mening niet gegaran
deerd is en bij vermogens 
groter dan een zekere grens 
(20MW) de regelbaarbeid van het 
productiepark problemen gaat ge
ven. In het Energoproject wordt 
uitgegaan van in totaal 35 MW 
aan windve~ogen,verdeeld over 
vijf turl:>ines van 1 MW en 10 
van 3 MW. (zi~ eveneens Fig. IX) 
De overschotten uit het net·zijn 

IIAMMa 

Fiq. IX Womceilend Neeltje .:nm. ll8t l!bergo-ptOjekt 

productie met gas,olie en kern
energie,geproduceerd door gro
te eenheden. Deze zijn slecht 
regelbaar en geven rendementa
verlies hierdoor. Vooral het 
overschot 's nachts zal kunnen 
worden opgeslagen om overdag 
weer tijdens verbruikspieken 
aan het net te worden terugge
leverd. Voor het bedienen van 
de schuiven van de sto~vloed
kering zullen 10 dieselaggrega
ten van in totaal 6, 4 MW worden 
opgesteld. Momenteel worden de
ze aggregaten nog gebruikt 
voor het leveren van stroom die 
nodig is voor het drooghouden 
van de bouwput en voor de werk
spanning. In hun uiteindelijke 
functie zullen ze maar weinig 
draaiuren hebben. Alleen de 
stroom die wordt geproduceerd 

bij het proefdraaien kan worden 
opgeslagen. De jaarlijkse op
brengst daarvan wordt slechts 
geschat op 70.000 kWh. 
Het opslagbekken zou zo inge
richt moeten worden, dat ener
gieopwekking mogelijk is wan
neer de buitenwaterspiegel la
ger is, dus analoog aan ebgene
ratie. Hoewel er dus geen sprake 
is van vloedgeneratie zou er een 
omkeerbare Bulb-tumine van 15 
MW en een rotordiameter van 5, 3 
meter moeten worden geinstaleerd. 
Terwijl de buitenwaterspiegel 
.fluctueert tussen ongeveer 
1 meter + NAP en ongeveer 1 m 
-NAP,wordt voor het peil in het 
opslagbekken minimaal 9, 2 meter 
+NAP aangehouden. Uit het reste
rende verval van 8,2 tot 10,2 
meter wordt dus geen energie 
gegenereerd. In de computermo
dellen voor deze studie is wel 
·als laagste beginverval 4 meter 
aangehouden. Op basis van kos
ten-/opbrengstramingen is men 
uiteindelijk aan de wat irreël 
aandoende maten gekomen,waarbij 
niet het onderste uit de kan 
lijkt te worden gehaald. 
Zonder de overschotten van de 
drie componenten wordt getijde
energie als zodanig niet haal
baar geacht. De toevoeging er
van kan zorgen voor een extra 
vervalhoogte ,'maar daardoor 
wordt het geheel ,volgens het 
Energoproject,vanuit bedrijfs
economisch oogpunt nog steeds 
niet rendabel: de kosten/baten
verhouding varieert van 0,4 
tot 0,9 (afhankelijk van de ge
kozen uitgangspunten). 
Als onderzoeksproject zou het 
van belangrijke betekenis kun
nen zijn,gezien de belangen 
van wetenschappelijk onderzoek 
aan onuitputtelijke energie
bronnen,de energievoorziening 
in binnen- en buitenland,de 
industriële ontwikkeling en de 
export van know-how. 

een gevolg van electriciteits- geti:jdeaentraZe La Rauae (Frankrijk) 
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ENERGIEPLANNEN 
KOPJE ONDER 
In 1980 verraste de Bredase ingenieur Lievense vriend en vijand 
met zijn plan voor de bouw van een energiespaarbekken in de Mar
kerwaard, waarbij windmolens zouden worden gebruikt voor het vol
poJIJPen van een qroot bekken, terwijl het uitstromende water via 
turbines elektriciteit zou opwekken. Bij Rijkswaterstaat bestond 
enige interesse in dit plan . Ing. H. Bijl (werkzaam bij Bouwburo 
Stormvloedkering Oosterschelde) werd gevraagd om te onderzoeken 
in hoeverre in de monding van de Oostersehelde een voorbeeld-pro
ject voor het "plan Lievense" zou kunnen worden gerealiseerd. 
Na enige studie bleek dat~t geen haalbare kaart zou worden, al
thans niet in het lader van de landelijke stroomvoorziening. 
Het Zeeuwse plan volgde een lange weg, om tenslotte kopje onder te 
gaan. 

Bijl: "Het plan was te ambitieus. 
Wat wel haalbaar leek, was de 
vraag in hoeverre de energie
voorziening van de stormvloed
kering te realiseren zou zijn 
met behulp van waterkracht uit 
de verticale getijstroom en met 
windkracht.. Dit tesamen met de 
nachtstroom van de NV PZEM. Een 
combinatie van drie energiebron
nen. Wij zagen dit plan als een 
soort volkstuintje, waar je per 
seizoen steeds andere groenten 
kunt oogsten. Daarmee kun je 
inspelen op de nationale wens 
naar diversificatie van energie
bronnen. Tegelijkertijd zouden 
we bekijken welke oude, overtol
lige materialen van het Ooster
scheldeprojekt nuttig opnieuw 
gebruikt kunnen worden, zoals 
de bouwput, kabels, dieselaggre
gaten, en andere materialen." 

Vijf onderdelen van Rijkswater
staat vormden tesamen met NV 
PZEM (Provinciale Zeeuwse Elek
triciteits Maatschappij) en 
ECN (Energieonderzoek Centrum 
Nederland) een werkgroep. Na 2 

foto: Wim Kersten 

Is het nu allelilaal over en voor· 
bij, of zijn er nog mogelijkhe
den? 

jaar studie verscheen eind 1981 Bijl: "Ik ben van opvatting dat 
het rapport "ENERGO-projekt", men hier toch weer op terug zal 
met conclusiés over de ha~lbaar- komen. Als straks de stormvloed 
heid van stroomopwekking uit wind kering gereed is, en men ziet 
en water in het Oosterschelde- en hoort de kracht van het bul-
gebied. derende water •••••• " 
Bijl : "Het Energo -rapport be-
vatte veel natte-vinger-werk . nieuwe plannen 
Voor verdere uitdieping van het 
projekt was twee miljoen gulden Waterkracht is voor de Zeeuwse 
nodig. Deltamensen geen onbekend ver-
Het rapport is in de Minister- schijnsel. In 1954, vrijwel on-
raad besproken, maar men vond middellijk na het aannemen van 
het niet nodig er op door te de Deltawet, werd er een studie 
gaan. De Energo-werkgroep werd uitgevoerd naar de mogelijkhe-
ontbonden. Nadien is geen vervolg den van getijdecentrales in de 
gegeven aan deze studie." Oosterschelde. De toenmalige 



Deltacommissie vond het rende
ment van een dergelijke centra
le te laag. 
In 1967 werd andermaal onder
zoek gedaan, door NV PZEM en 
Rijkswaterstaat. Dit leidde we
derom tot niets. En tijdens de 
diskusales over dé toekomst van 
de Oostersehelde we.rd in 1975 
het waterkracht-aspect nog even 
aangeroerd. 

stormvloedkering. Overigens vind• 
en vooral buitenlanders dit pro
jekt veel te duur (ongeveer f 8 
miljard - Nd. ) • Ma.ar niet al~ 
leen het grote speelt een rol, 
ook de nuchtere kennis die we 
opdoen en vastleggen in evalua
tierapporten. Die zijn straks 
weer bruikbaar voor an.deren. " 

Ondanks het mislukken van tal- De magnetiserende werking van 
loze plannen en studies, heeft windmolens wordt door méér men-
het Oosterseheldeprojekt op z'n sen onderschreven. De Stichting 
minst één tastbaar bewijs van Energie Anders (met permanente 
duurzame energie opgeleverd. ene.rgietentoonstelling in Boek 
De NV PZEM heeft in november '82 van Hollanc~l) heeft een aanvrage 
een vrij grote windmolen ge- ingediend om straks een deel van 
plaaqt op het werkeiland Neeltje haar expositie (windmolens) te 
Jans . mogen vestigen op het werkeiland 
Bijl: '"Zoiets werkt als een mag- Neeltje Jans. De toekomst van 
neet op toerlst«l, vooral op de dit eiland wordt bestudeerd door 
bultenlandse bezoekers. In feite de Coordinatiegroep Oosterschelde, 
heeft Rijkswaterstaat altijd al die alle mogelijke plannen, wen
mwt molens gewerkt. Er is ver- sen en ideêen verzamelt en ver
schrikkelijk veel kennis in huis gelijkt. 
op het gebied van windenergie, Bijl: "Daar ligt een compleet 
waterenergie en hydraulica. eiland, met talloze mogelijkhe-
Als je windenerqie wil promoten, den voor visserij, recreatie, 
dan moet je dat hier doen, met watersport en energietoepassing-
kleinschalige windmolens. Daar en. Er is nu voorlopig gekozen 
kunnen exportmogelijkheden uit voor het zogeheten 'integratie-
voortvloeien". alternatief'. Daarin zijn bijna 
Met •export" wordt gezinspeeld alle aspekten terug te vinden. 
op mogelijkheden voor wind- en Er is nog veel mogelijk." 
waterkracht in ontwikkelings- Kaken de energieplannen nog een 
landen. Ofschoon deze overweging goede kans in dit alternatief? 
niet nadrukkelijk staat vermeld 
in de diverse rapporten en nota's, Bijl: "Neen, want het energie-
zou dit aspekt een rol kunnen aspect is niet in dit alterna-
spelen bij verdere plannen voor tief begrepen". 
kleinschalige projekten. Wat betreft het energiegebeuren, 
Bijl: "In het verleden heeft auvat het 'integratie-alterna-
Rijkswaterstaat van het kleine tief' mogelijkheden voor perma-
naar het grote gewerkt. We zi.jn nente voorlichting en expositie~ 
begonnen met kleine dammetjes, op het Neeltje Jansterrein. 
en nu bouwen we deze gigantische Ben van de sprekendate plannen 

is de expositie "Rijkdommen der 
Zee", waarin naast de zeevisse

over energie en olf·ehore 

0 -

OOSTElfSCHELDE 

beid van de eigen sU"oombpwek
king. Want één ding staat voorop: 
als de stormschuiven dicht moe
ten, moet er stroom zijn. Wij 
denken aan een koppeling met de 
PZEM. Als de molen geen of te 
weinig stroom levert, halen we 
de stroan uit het net. Ook de 

rij en zeemijnbouw ook de ener- kosten van een eigen energie
giemogelijkheden aan bod kunnen voorziening spelen een rol." 

H. Bijt (Dettadienst) 
foto: Wim Kersten 
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komen. Daarbij valt te denken 
aan getijde-energie, golfslag
energie, windenergie op volle 
zee en energie uit warmtever
schillen in de oceanen. Uiter
aard ook de olie- en gaswinning 
op de Noordzee. 

In hoeverre speelt hier de yerk
gelegenheid een rol? Eind 1988 
ko .. n. er enige honderden aenaen 
zonder Yerk, als de Oo•terschel
dedu gereed is. 

Bijl: "Het is nog niet te zeggen Bijl: "Bij de Energo-studie 
~f en in welke omvang deze expo- speel~ dat niet mee. Alleen de 
sitie het zal halen. ~r we utiliteit van systemen geeft de 
blijven intern kijken naar dé doorslag. Ideêle motieven, als 
eigen energievoorziening van ik werkgelegenheid zo even mag 
het Ir. Topshuis, het bedienings- noemen, staan daarbui ten." 
gebouw van de stormvloedkering. 
Wellicht kan de bestaande wind- WeStersehelde 
molen daarvoor worden behouden. 
Zr moet nog gestudeerd worden op Voorlopig geen grote of kleine 
de mogelijkheden en wenselijk- getijdecentrales in het Ooster-



D. Integratie-alternatief 
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•ioorllcfltlno en upolftle over rijkdommen der zee 

scheldegebied. Mogelijk biedt 
de Westerschel.de een uitkomst . 
Deze vraag wordt voorgelegd aan 
Ing. R. Vleesdraager, eveneens 
werkzaam bij Rijkswaterstaat. 

Vleesdrager: De bouw van een 
stormvloedkering is onze op
dracht. Met alles wat daarmee 
samenhangt. Studie en onderzoek 
naar waterkracht valt daarbuiten. 
Dat moet bui ten het werk om ge
beuren. Hoe graag we het ook 
zouden willen. 
Wij hebben in 1983 aan de HTS in 
Vlissingen gevraagd of er geen 
studenten waren die op het onder
werp getijdecentrales zouden wil
len afstuderen. Dat is ook ge
beurd, onder onze begeleiding. 
We hebben nu een verkennende stu
die over mogelijkheden voor ge
tijdecentrales bij de Plaat van 
Saeftinge. Daar is het verval 
het grootst. Drie lokaties zijn 
onderzocht, en de studenten zijn 
er op afgestudeerd. Voor ons was 
het verhaal niet af. Het ging te 

Damva·k Geul --............................. 

weinig in op de economische kant!
en van het project . " 

laatste kans 
Voor verdere studie naar de mo
gelijkheden voor waterkracht in 
het Schelde-gebied wordt verwe
zen naar de NV PZEM en ECN. De 
indruk bestaat dat de PZEM geen 

concrete ideêen of plannen. heeft 
op dit terrein. Telefonische na
vraag bevestigt deze indruk. 

Oe FNV-Zeeland heeft in ' t verle· 
den het Energo-projekt omarmd, 
als nieuw projekt ten behoeve 
van werkgelegenheid en energie
voorziening. Over de huidige 
stand van zaken is Tjeu Strous 
(districtsbestuurder FNV) niet 
helemaal ontevreden. 
Strous: "Het windmolenpark op 
Neeltje Jans was al veel eerder 
van de baan . Nu is ook het ener· 
giespaarbekken en het water
krachtgebeuren afgevallen. 
Misschien is er nog iets moge
lijk op kleine schaal, maar 
niet meeJr dan een randgebeuren . 
Wij hebben indertijd de meeste 
aandacht gevraagd voor de moge
lijkheden voor visserijtoepas
singen. En dat gaat dan nu ook 
~uren in dat 'integratie
alternatief'. Daardoor zijn de 
andere wenselijkheden op de 
achtergrond geraakt. Het krach
tig streven naar alternatieve 
energieopwekking op Neeltje Jant 
is een doodlope.nde straat. Daar 
verwachten wij niet veel meer 
van. Tenzij, tenzij er nu nog 
een sterke lobby ontstaat die 
daar werk van gaat malten . Dat 
is met die vi~serijtoestanden 
ook zo gegaan. " 
Concrete realisatie van e.nergie
projekten in het Zeeuwse liggen 
niet in het verschiet. Mogelijk 
kan de Zeeuwse energiebeweging 
nog een (l aatste) pogi ng onder
nemen om een breed platform te 
organiseren voor duurzame ener
gietoepassingen in het Schelde
gebied. Als altern.atief voor 
een nieuwe kerncent rale in Bors-
sele ••.•••• 

oproep 
Iedereen die suggesties en plan
nen heeft met betrekking tot mo
gelijke toepassingen van duurza
me energiebronnen in het Ooster
en Westerscheldegebied, kan deze 
kenbaar maken aan de redaktie 
van Allicht. 

R. VZeesdraage.r (DeZ t adi ens t) fot o : Wi m Kerste n 
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INTERNATIONALE ZURE REGEN WEEK 14 - 21 APRIL 1985 

De berichten over de gevolgen van de zure regen worden steeds 
alarmerender. Die gevolgen zijn het duidelijkst zichtbaar in 
de bossen. Volgens een onderzoek van Staatsbosbeheer (uit '84) 
is de helft van de Nederlandse bossen al aangetast. Een deel 
van die bossen is reddeloos verloren. 
Op ZONDAG 14 APRIL zullen in het hele land boswandelingen 
worden georganiseerd, waarbij speciale excursiegidsen stap voor 
stap de situatie in het Nederlandse bos zullen aangeven. 
Deelname is gratis. Een begeleidend boekje (f 5,-) met foto's 
en tekeningen maakt de schade herkenbaar. 

De organisatie van het Bosalarm is in handen van 
Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. 
Inlichtingen over startplaatsen en tijdstippen: 
o Bosalarm, Postbus 5627, 1007 AP Amsterdam (020-853857) 
o Brabantse Milieufederatie, Spoorlaan 434b, Tilburg 

(013-356225) 
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HETTABOEVAN MOL 
EN OMSTREKEN 
In het begin van de zestiger 
jaren kon men,al.s ons klimaat 
zich weer eens van haar gril
ligste kant liet zien,soms ho
ren: "Da kom van 't atoem,zul
le." 
Daarbij liet een veelbetekenend 
gebaar geen twijfel bestaan 
over de gevoelens van veront
rusting jegens bedoelde in
stelling. Bet onderhuidse wan
trouwen is echter geruisloos 
weggeebt en heeft allengs 
plaatsgemaakt voor een haast 
absoluut en vanzelfsprekend 
geloof in de omstreden spits
technologie van toen,nadat de 
komst van hooggekwalificeerden 
en middelen de streek uit baar 
agrarische dommel had gehaald. 
Bet duurde wel even voordat de 
infrastructuur zich aan de 
vooruitgang had aangepast. 
Zo moest Berr Dr. Spaltqem 
aChter zijn gehuurde façade 
genoegen nemen met een "plump
kloset" en zag Madame Radiat 
met gepast ingehouden ontzet
ting hoe de slager haar bief
stuk ongeveer achter de oren 
van de in de winkel hangende 
koe weghaalde. 
Niets is echter zo genoeglijk 
als het landelijke leven en 
temeer als de technologische 
vooruitgang zo onmiskenbaar 
haa.r stempel op de omgeving 
drukt. De smalle strook tussen 

Mol 

het atoomcentrum en de opwer
kingsfabriek in oprichting 
werd ideaal. bevonden voor huis· 
vesting en recreatie. In de 
onmiddellijke omgeving ver
schenen zowel tenni~banen als 
een sporthal en het vergader
zaalcomplex werd tevens het 
centrum voor feesten,cultuur 
en devotie. 
Op het reactorkoelwater werden 
zelfs de zeilen gehesen door 
de yachtingclub en op warme 
dagen bood het aanpalende ven 
verkoeling aan de massa zwem
lustigen. 
Later ontdekten leden van de 
duikersclub een massa oorlogs
tuig op de bodem en werd een 
deel van het ven afgezet. 
De faciliteiten van de medis
che dienst werden een belang
rijk steunpunt ten bate van de 
volksgezondheid in de wijde 
omgeving,maar de kroon moest 
noq op het werk worden gezet. 
Dat deed de Europese Gemeen
schap met het openen van een 
school voor kleuter-, lager-
en middelbaar onderwijs naast 
haar plutoniumlezende onder
zoeksinrichting te Geel. 
Een complete nucleaire subcul
tuur had hecht wortel geschoten 
in het Kempische zand,in inn.ige 
verstrengeling met het leefm1-
lieu en de sociaal-economische 
structuren. 

foto : Wim Kersten 

De boer ploegt voort en de 
koeien grazen gezapig tot aan 
de afrasteringen. 
De gezinnen nestelden zich tus
sen en rond de gevaarlijke in
richt.ingen en de kinderen zit
ten op school pal. onder de 
uitstoot van Europees plutoni-
um. 
Bet taboe hangt zwaarder dan 
ooit rond de inmiddels niet 
meer zo florerende instellin
gen,als na een incident op de 
luchthaven Zaventem bedreigin
gen worden geuit ten aanzien 
van het door ruimtelijk wanor
de extra kwetsbare nucleaire 
gebeuren. 
Militairen en civiele bewaking
diensten verschijnen ten tonele 
en de afrasteringen worden ver
dubbeld. 
Tenslotte,na een lange Brussel
se aarzeling,valt tot menig 
ontsteltenis een rampenplan i n 
eenieders brievenbus. Even 
komt het "Dus toch •• " bij vele 
autochtonen naar boven,maar 
een overtreffende trap van de 
nucleaire dreiging eist alweer 
de volle aandacht. 
Voor Mol is het toch al te 
laat om van de meest eenvoudige 
en voor de hand liggende voor
zorg,namelijk afstand,gebruik 
te maken. 

H. Everhard 
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verglazing radioactief afval start in mei 

BELGISCHE MOL 
GRAAFT VERDER 
De ontwikkelingen in Mol,het nucleaire hart van de Belgische 
Kempen, gaan "gewoon" door. De toekomst van, opwerkinga fabriek 
Eurochemie blij ft nog steeds vaag. Om te redden wat er nog te 
redden valt,hebben de Belgische personeelsleden 8% van hun sa
laris ingeleverd en hun buitenlandse collega's maar liefst 
38%. Op deze wijze werd voorkomen dat er ontslagen zouden val
len. 

Eurochemie is inmiddels om
gedoopt in Belgoprooess en de 
fabriek draait .nu op een laag 
pitje,tot het eind van dit 
jaar. 
Rond de jaarwJ.sseling moet e.r 
duidelijkheid zijn over de 
toekomst. Naar verwachting 
zal Be lgprocess in de toe
komst zich gaan toeleggen op 
de opwerking van "moeilijke" 
splijtstoffen,omdat de nor
male splijtstofstaven gemak
kelijker kunnen worden be
werkt J.n Frankrijk en st.raks 
1n Schwandorf UWest-Dui ta
land). Belgoprocess zal in 
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staat zijn om, naast uranium 
en plutonium,ook neptunium, 
caesium en krypton af te 
zonderen. 
Vlak naast Eurochemic/Bel
goprocess is de verglazinga
fabriek Pamela bezig met de 
laatste oefeningen. In mei 
wordt de eerste lading hooq
radioa.ctief kernsplij tJ.ngsaf
val uit Eurochemie ingesmol
ten in lasknikkers • Deze 
knikkers worden daarna opge
borgen in loden containers 
met roestvrij stalen omul
·sel. Tegen het eJ.nde van deze 
eeuw worden de containers in-

gegraven in de Molse kleila ... 
gen. 
Het verglazinqsproces u een 
uiterst geheim proet!dl!. De 
naburige bewoners van Mol en 
Dessel hebben geen idee van 
wat er boven hun hoofd hangt. 
Naar verluidt vormt de afgaa
installatie een probleem, 
waardoor agressieve gassen 
ip de lucht worden geloosd. 
,totaar dat is geheim. 

H. Everhard 



Alle beetjes helpen international atomie energy agency 

PROLIFERATIE 
agence internationale de rénergie atomique 
MelK.QYHSPQllHOe areHTCTBO no 8TOMHOiii 3HeprMM 
organismo internacional de energia atómica 

wagramerstrasse 5, p.o. box 100, a-1400 vianna, austria 
telephona: 2360, telex: 1-12645, cable: inatom, vienna 

"Atomen voor de vrede". Zo luidde in 1953 het Amerikaanse atoom
energieprogramma om Europa te ondersteunen met de opzet en ontwik
keling van de vreedzame toepassing van kernenergie. "Atomen voor 
:ie vrede" heeft in West-Europa niet aan de grootse verwachtingen 
voldaan. Behalve in Frankrijk en Belgiê is het geplande schema 
niet gehaald. In de jaren zeventig slaat de atoomindustrie haar 
vleugels uit naar het Zuidelijk halfrond, naar de ontwikkelings
landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Onder de vlag van het 
IAEA (International Atomie Energy Agency, met 112 lidstaten) 
worden veiligheidskleppen ingebouwd om te voorkomen dat atoomener
gie wordt misbruikt voor niet-vreedzame doeleinden. Officiêel is 
er geen vuiltje aan de lucht. 

Maar het is een publiek geheim 
dat een aantal landen met kern
energie méér wil bereiken dan 

les is het gegeven dat de ex
porterende landen elkaar becon
curreren op deze 'open markt'. 
Zo maakt Washington bezwaar te
gen de mogelijke verkoop van 
twee Belgische kerncentrales 
(type Belgonucléaire) aan Li
bië. En de Volksrepubliek China 
wordt momenteel regelmatig be
zocht door nucleaire handels
delegaties van Verenigde Staten 
Canada en West-Duitsland. Voor 
de firma Atomenergoexport (Sov
jet-Unie) is het wat makkelij-

ker, aangezien de Russen zich 
beperken tot bevriende staten 
als Cuba, Syrië, Libië en de 
Oostbloklanden. 

Bijgaande kaart geeft een over
zicht van de bekende kontrakten 
met ontwikkelingslanden. Let 
wel, het gaat "slechts" om kon
trakten en overeenkomsten tot 
levering van kerncentrales. 
Overeenkomsten betreffende de 
opsporing en winning van urani
um zijn niet opgenomen. 

Voor een gedetailleerd totaal
overzicht van alle ontwikkeling 
en op gebied van kernenergie 
in Derde Wereldlanden wordt ver 
wezen naar het uitstekende boek 
"De Nuclear Fix" van Thijs de 
la Court (en anderen} • Uitgege
ven door WISE, Postbus 5627, 
1007 AP Amsterdam (020-853857) • 

Wim Kersten 

de opwekking van elektriciteit. 
Pakistan is het duidelijkste 
voorbeeld. In de jaren '70 maak
te het toenmalige staatshoofd 
Ali Bhutto er geen geheim van 
dat zijn land een atoomwapen 
wilde. "Al moeten we gras eten". 
Letterlijk, tegen elke prijs 
moest zo'n wapen ontwikkeld 
worden om buurland India schrik 
aan te jagen met een "islami
tische atoombom". India was er 
in 1974 in geslaagd zelfstandig, 
met gebruikmaking van Canadese 
technologie, een eigen bom tot 
ontploffing te brengen. 

USA CANADA FRANK- W. DUITS- BELGIE USSR 

brandhaarden 
Er bestaan nog meer mogelijke 
brandhaarden. Zuid-Afrika wil 
een afschrikkingsmiddel tegen 
de noordelijke frontlijnstaten. 
Israël voelt zich bedreigd door 
Irak, en omgekeerd. Brazilië en 
Argentiniê zijn niet bepaald 
gezellige buren. Deze landen 
hebben in de loop van de afge
lopen tien jaar een stukje van 
de atoomtechnologie in huis ge
haald. Met goedkeuring van het 
IAEA. De meeste leveringen zijn 
verricht door de Verenigde Sta
ten, Frankrijk, Sovjet-Unie, 
Frankrijk en België. 
Opvallend daarbij is tevens, 
dat veel overeenkomsten zijn 
afgesloten met staten waar 
sprake is (of was) van dictato
riale regimes. De eigen bevol
king is niet geraadpleegd bij 
beslissingen rond invoering 
van kernenergie. 
Een pikant gegeven bij de we
reldwijde export van kerncentra· 

RIJK LAND 

ARGENTINIË x x x 
BANGLA DESH x x 
BRAZILIË x x 
CUBA x 
EGYPTE x x x x x 
FILIPPIJNEN x 
INDIA x x 
INDONESIË x x 
IRAK x x 
IRAN . 1) x x 
ISRAËL x x2) 
LIBI:e x x 
MAROKKO x x 
MEXICO x 
PAKISTAN x x 
SYRIË x 
TAIWAN x 
TURKIJE x x 
Z.AFRIKA 3) x x x 
Z.KOREA x x x 

opmerkingen 
1) Kont(r)akten tussen USA en IRAN zijn sinds 1978 verbroken. 
2) Konttr)akten tussen FRANKRIJK en ISRAEL staan sedert 1973 

op een laag pitje. 
3) Ook GROOT-BRITTANNIË exporteert kennis, echter alleen naar 

ZUID-AFRIKA 
4) Niet opgenomen: overeenkomst tussen ITALI! en THAILAND. 

Hieruit is nog geen concrete levering voortgevloeid. 
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levensgevaarlijke situaties in zeeland 

NONCHALANCE 
Bet Franse motorschip "Borodin" heeft op 27 november 1984, toen 
het personeel van de Zeeuwse loodsdienst in staking was, zonder 
geleide de Westersehelde bevaren. Aan boord bevonden zich 2100 
vaten verrijkt hexaflQOride (UF 6). De Directie Scheepvaart en 
Maritieme Zaken was hiervan niet op de hoogte. 
Maar dit voorval staat helaas niet op zichzelf. Ook de Russische 
gastanker "Lielupe" kon ongehinderd vanuit Vlissingen-oost via 
het Oostgat naaT zee vertrekken. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland willen of kunnen de ernst van 
de situatie niet inzien. Ze volstaat met te verklaren dat voor 
de meeste transporten geen vergunning of melding nodig is. 
Een verbazingwekkende uitspraak, temeer daar in ons land werke
lijk alles aan wetten en regels is gebonden. 

Constant van Waterschoot,lid 
van de Zeeuwse GS,stelde hier
over vragen. Bet antwoord dat 
hij ontving,was ronduit ont
hutsend: het provinciaal be
stuur acht verscherping van 
de vervoeraregels niet noodza
kelijk. Van Waterschoot is het 
hiermee niet eens. Volgens hem 
zijn voor dergelijke transpor
ten wel degelijk vergunningen 
nodig. De Nederlandse wet zegt 
dat splijtbaar en radioactief 
materiaal alleen via de door 
de regering aangewezen havens 
vervoerd mag worden en op de 
lijst met namen ontbrak die 
van Terneuzen. Met de staking 
van ~ loodsen in het vooruit
zicht voegde men echter de 
naam Terneuzen toe aan deze 
lijst •• Dit onderstreept het 
feit dat de veelvuldige stops 
van de "Borodin" tot dan toe 
steeds illegaal zijn geweest. 
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Van waterschoot zal opnieuw 
vragen gaan stellen. 

munitie 
Als de provinciale bestuurders 
van Zeeland wisten wat er al
lemaal ongecontroleerd via hun 
wateren wordt vérvoerd,deden 
ze waarschijnlijk geen oog 
meer dicht. Naast het feit dat 
de "Borodin" elke maand de ha
ven van Terneuzen met een be
zoek vereert, varen er ook nog 
diverse munitieschepen uit 
Luik en Herstal via Antwerpen 
en de sluizen van Terneuzen. 
Er is weinig verbeeldingskracht 
voor nodig om voor te stellen 
wat er gebeurt als er met een 
van de schepen iets misgaat. 
De lankmoedige houding van GS 
levert een levensgevaarlijke 
situatie op voor de bevolking 
in het desbetreffende gebied. 

milieufederatie 
Ook de Zeeuwse Milieufederatie 
wil tekst en uitleg.Naar aan
leiding van de in het begin 
van dit artikel genoemde ex
cessen doen ze de directie van 
Scheepvaart en Maritieme Zaken 
een voorstel. 
Wanneer een lege gastanker wil 
vertrttkken,moet ze,an het pre
dikaat "gasvrij" te krijgen, 
een -verklaring kunnen overleg
gen die is afgegeven door een 
daartoe bevoegde walinstantie. 
Een afschrift hiervan dient de 
kapitein v66r de afvaart aan 
de loods te overhandigen. In al
le gevallen waarin deze verkla
ring niet kan worden overlegd, 
dient het schip als "niet gas
vrij" te worden beschouwd en 
valt het binnen de regels zo
als ges~ld in Bekendmaking 
BASS 122/83,welke stipt dient 
·te worden naqeleefd.Op deze 
manier kii:jgt men beter zicht 
op de lading die een schip ver• 
voert en kan men derhalve de 
nodige voorzorgsmaatregelen 
treffen. 

zweden 
Wellicht kan het provinciebe
stuur van Zeeland eens gaan 
overleggen met hun ZWeedse col
legae.Eind juli 1984 werd de 
gewraakte "Borodin" in de haven 
van Norrk~ping aan een contro
le onderworpen. De papieren 
waren niet in orde en de merk
tekens op de containers kwamen 
niet overeen met internationaal 
vastgestelde regels. De Zweedse 
autoriteiten eisen nu dat de 
"Borodin" het soort en de hoe
veelheid van het radioactieve 
~ateriaal bekendmaàkt,alvorens 
ze toestemming krijgt om het 
Zweedse water binnen te varen. 

Piet Horsten 



DE STRALENDETOEKOMSTVAN 
BRABANT 

Enkele weken nadat het indus.
triegebied Moerdijk door het 
kabinet was aangewezen als één 
van de vijf meest geschikte 
plaatsen voor een nieuwe kern
centrale,kwam het bericht naar 
buiten dat Moerdijk ook noq ge
noemd werd als mogelijke op
slagplaats voor kernafval.In 
Noord-Brabant bleken ook Bergen 
op Zoom,Oosterhout,Son en Breu
gel en Raamsdonk kandidaat te 
zijn.Daarmee kreeg onze provin
cie de twijfelachtige eer om 
maar liefst vijf van de twintig 
in Nederland aangezochte vesti
gingsplaatsen voor een atoom.
bunker binnen zijn grenzen te 
herbergen.En het provinciebe
stuur heeft zelfs hoop om nog 
meer gegadigden te vinden. 
Verantwoordelijk voor de hier
door ontstane paniek is Molly 
Geertsema, de liberale ex-commis· 
saris van de koningin,die zich 
ooit liet ontvallen dat hij 
zo'n vat atoomafval best als 
hoofdkussen zou willen hebben. 
Ook nu nog ziet hij geen enkel 
gevaar in dit afval.Een fabriek 
van griesmeelpap is gevaarlij .. 

ker liet hij monter weten in 
een radio-interview. 
Bet schijnt tegenwoordig de 
nieuwe mode te zijn om de risi
co's van kerncentrales en 
atoomafval te bagatelliseren. 
Winsemius roept al maanden dat 
het alleen maar gaat om een 
loods met een magazijnmeester. 
Geertsema vergat zelfs te mel
den dat de opslagplaats voor 
radioactief afval niet enkel 
het,overigens ook riskante,af~ 
val uit laboratoria en zieken~ 
huizen moest bergen,maar ook 
het hoog-radioactieve afval van 
kerncentrales en van de kern .. 
reactoren in Delft,Petten en 
Arnhem. 
Tijdens een Kamerdebat op 11 
februari bleek de cammissie op 
zoek te zijn naar een ruimte 
van 30 hectare, aan open water, 
omdat rekening moest worden ge
houden met een opslag voor 100 
ja~ . Daarbij hoort ook het 
splijtstofafval uit Dodewaard 
en Borssele dat na 1990 vrijwel 
zeker uit Frankrijk en Engeland 
teruggestuurd zal worden naar 
Nederland. 
De organisatie die de "loods" 

moet gaan bouwen en beheren,is 
de COVRA,een BV die vorig jaar 
is opgericht en nu de nieuwe 
afvalopslag in Petten beheert. 
De kerncentrales hebben daarin 
een belangrijke stem;ze zijn 
zelfs meerderheidsaandeelhou
der,samen met ECN,het nucleaire 
onderzoekscentrum in Petten. 
Gemeenten die zich aanbieden 
voor de opslagplaats kunnen 
compensatie daarvoor krijgen, 
liet Winsemius weten. 
Ik sluit niet uit dat hij daar
mee ook doelde op de armlastige 
positie van het havenschap 
Moerdijk,dat nog steeds van z'n 
schulden en overtollige indus
triegebied af moet. 
De anti-kernenergie-activisten 
in Brabant hebben er nog een 
doel bijgekregen:naast het te
genhouden van een nieuwe kern
centrale moet ook de vestiging 
van een afvalopslagplaats be
streden gaan worden. 
Maar wellicht heeft Geertsema 
ons ook nieuwe bondgenoten op
geleverd: de gemeentebesturen 
en bedrijven/werknemers die 
zo'n stralende toekomst liever 
aan zich voorbij zien gaan. 

Wilbert Willems 
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energiebalans 
"Energiebalans" is de naam van 
een onderwijs leerpakket dat is 
ontwikke l d door de Stichting 
Milieu Educatie SME. 
Een team van vak- en onderwijs
deskundigen stelde het pakket 
samen dat bestaat uit een leer
boek ,een platenatlas , twee dia
series met geluid en een do
centenhandlei ding . 
Het onderwerp milieu krijgt in 
het onderwijs ondermeer aan-

De milieu- en Derde Wereld
beweging organiseren samen een 
aktieweek over milieu, land
bouw en ontwikkeling. Zij zijn 
er van overtuigd , dat ekologi
sche problemen onlosmakelijk 
verbonden z ijn met verdelings
vraagstukken op wereldschaal. 
Een analyse van van het wereld
voedselvraagstuk leert maar 
één ding: Honger hoeft niet . 
Om dit onder de aandacht te 
brengen wordt de aktieweek ge
organiseerd . 
Het (voorlopige) programma 
ziet er als volgt uit: 

vouwbladen 
Vereniging Milieudefensie heeft 
ten behoeve van scholie ren tus
sen 13 en 16 jaar een drietal 
vouwbladen samengesteld over 
het milieu . 
Het eerste (Milieuvervuiling: 
er op of er onder) behandelt de 
belangrijkste oorzaken,gevol gen 
en oplossingen van de milieuver
vuiling in het algemeen ; het 
tweede (Zure regen boven je 
hoofd) heeft de zure regenpro
b lematiek tot onderwerp en het 
derde (Gif onder je voeten) 
gaat in op het vraagstuk van ' t 
chemisch afval . 
De vouwbladen zijn bij uitstek 
geschikt als hulpmiddel bij het 
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dacht bij de vakken natuur-
en scheikunde,aardrijkskunde, 
biol ogie , economie en maatschap
p ijleer. 
" Energiebalans " vormt bij de 
vakmatige behandeling een wel
kome aanvulling op de reeds 
bestaande leerboeken . Daarnaast 
is het te gebruiken als basis 
voor de behandeling van het 
energievraagstuk middels pro
jecten. 
Informa tie over het pakketis 
te verkrijgen bij de SME , 
Oudegracht 42,3511 AR te 
Utrecht 

-in maart een presentatie van 
een aktiekrant en materiaal 
voor het onderwijs. 
-van 20 tot en met 27 april 
aktieweek met o.a. platformen , 
manifestaties en een centrale 
dag op de 27e in Utrecht. 
Nadere informatie is te ver
kri j gen bij: 
le Helmersstraat 106 , 
1054 eg Amsterdam . 
Tel. 020-120016. 
Iedereen wordt van harte uit
genodigd om aan deze week een 
bijdrage te leveren: 

maken van een werkstuk of het 
houden van een spreekbeurt . Ook 
zijn ze bruikbaar bij een klas
sikale behandeling van voor
n oemde milieuzaken . 
De pri js bedraagt f 0 , 50 per 
vouwblad plus f 1,10 porto. He t 
trio kosttesamen f 1,50 plus 
f 2,30 porto . Bij 25 stuks per 
vouwblad geeft de Vereniging 
Milieudefensie 30% korting. 
Bestelling vindt plaats door 
overmaking van het verschuldig
de bedrag op giro 1995200 ten 
name van Uitgeverij Milieude
fensie , Postbus 20050 te Amster
dam onder vermelding van de 
ti tel(s) . 
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Bij de Brabantse Milieufederatie 
is deze sticker te verkrijgen. 
Acht stickers plus affiche kos
ten f 3 , 30 inclusief porto ; zes
tien stickers plus affiche kos 
ten f 6 , 00 inclusief porto. 
Het adres van de Brabantse Mi
lieufederatie is Postbus 591, 
5000 AN te Tilburg,telefoon 
013 - 356225 . 
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