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Redactioneel 

Neelie heeft het toch maar weer ge
bracht tot 's lands Volksvrouw Nummer 
Eén!! Bij de uitreiking van deze fel 
begeerde vrouw - dit keer een gebeeld
houwde zeenimf - verscheen Neelie in 
Noordzeemeermin-ornaat: op haar hoofd 
een kroontje met gouddraadbestikte 
tekst "Noordzee-Kwik", beschikbaar ge
steld door mede-sponsor Quick-Restau
rants. 
Op haar schouders een zeehondenbontje 
met daaronder een bruinvislederen 
hesje, waaruit duidelijk zichtbaar de 
tekst van de zich op het laatste mo
ment terugtrekkende hoofdsponsor was 
weggeknipt. Vanwege diens broer. 
De aanwezige pers deed er het zwijgen 
toe. Doch De Telegraaf suggereerde 
de volgende dag dat Neelies blote· 
huid wellicht een geheime boodschap 
van de Aerdenhoutse familie aan de 
ontvoerders bevatte. Onzin natuurlijk, 
want, zo stelde een woordvoerder van 
de politie later vast, de ontvoerders 
zouden zich nooit bij deze uitreiking 
hebben durven vertonen, daar zij on
middellijk door iedereen zouden zijn 
herkend. 
Neelies onderlichaam deed iedere twij
fel aan het succes van de Noordzee
conferentie voorgoed verdwijnen. Een 
prachtige, allesbehalve door Noordzee
chemicaliën gerepte, zilvergeschubde 
meerminstaart, waaruit nauwelijks 
zichtbaar haar eigen eveneens zilver
geschubd-geschoeide voetjes staken. 
Het was voor iedereen zo helder als 

Inhoud 
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zeewater: met zo'n meerminister op 
Waterstaat zit de milieubeweging op 
rozen. 
Nancy en Raisa hebben het voor het 
nakijken. Waarin een klein land groot 
kan zijn. Eindelijk is het met onze 
eigen miss-vrouw-van-het-jaar-verkie
zing zover, dat de misser van het jaar 
niet louter kan teren op de roem van 
haar mannelijke wederhelft. Alle hoop 
lijkt nu gerechtvaardigd dat de heer 
Smit zichzelf als kandidaat voor man
van-het-jaar terugtrekt. 
Wie is nu niet meer bereid daarvoor 
de tol te betalen? Niet meer gefileerd 
in blik wachtend voor de Coentunnel, 
maar gefileerd banket uit een door 
Neelie gezuiverde Noordzee. Of, voor 
de gewone volksman-voor-het-leven, 
instant food uit het Noordzee-restau
rant waaruit de Quick verdwenen is. 
En intussen vraagt iedereen zich af 
waarom Nijpels zich de tong heeft la
ten afbijten. De zalm aan zijn neus 
voorbij heeft laten gaan. Wellicht 
mag hij als milieu-minister de maxi
mum-snelheid weer terugbrengen tot 
honderd. En misschien is de tol die 
hij nu betaald heeft ruimschoots vol
doende om het file-probleem voor eens 
en altijd op te lossen. 
Als dat zou kunnen, mag wat mij be
treft Ed's eega volgend jaar tot 
vrouw-van-het-jaar gekozen worden. 
Want die zit nou thuis met de tong op 
d'r tafel te wachten tot Edje uitge
fileerd is. 
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Volgens de laatste tellingen staan 
er in de drie belangrijkste windmolen
gebieden tesamen ongeveer 17000 wind
molens. In de Altamont Pass (bij San 
Fransisco) staan .9000 molens bij el
kaar , en in twee andere gebieden, T~
hachapi Mountains en San Georgino, 
ieder 4000 molens. Volgens de beheer
der van de Nederlandse Polenko-molens 
in Californië draaien de meeste mo
le.ns redelijk. Het overgrote deel is 
van Amerikaanse makelij, waarvan de 
US Windpower (2000 werknemers) het 
leeuwendeel leverde. De rest werd ge
leverd door windmolenfabrikanten uit 
Dene10arken, West-Duitsland en Neder
land. Twee Nederlandse firma ' s, Po
lenko en Bouma, plaatsten iets minder 
dan honderd m::>lens. Ook de Belgische 
firma BMZ doet goede zaken in Cali
fornië. 
oe twee grootste elektriciteitsmaat
schappijen, Southem California Edi
son Comp.\ny (SCE) en Pacific Gas and 
Electricity (PG&E) , hebben nog heel 
wat plannen in de kast liggen. Maar 
het is de vraag of er nog zoveel. mo-

Windmolenpark Palm Springs 
(foto's: Adrie van de Wat.er) 
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Californië maakt het 

Duizenden windmolens, gigantische zonne-centrales en 
diverse andere toepassingen van 'duurzame energiebron
nen ' . Californi~ lijkt de grootste proeftuin ter wereld. 
Zeven weken verbleef Adrie van de Water ih deze speel
tuin van zon en wind. Vooral de zonne-enerqie projecten 
maakten de grootste indruk . 

lens gepla.atst zullen worden, omdat 
er problemen zijn gerezen rond de re
geling die investeerders in duurzame 
energiebronnen een belasti ngvrijstel
ling biedt. 
De m::>lens moeten zich nu gaan bewij
zen, en dat betekent dat er veel on
derhoud en reparaties gepleegd moet 
worden. Veel windturbines staan stil: 
afgebroken wieken en andere defecten 
zijn de oorzaken. Met de opgestelde 
capaciteit in 1986 werd 13' van het 
maximale rendement behaald. 

spiegelpaleis 
Een minder bekend, maar zeker zo spec
taculaire toepassing van duurzame 
energie in Californiê is de "zonne
centrale", een soort spiegelpaleis 
rond ee.n hoge toren. In Daggett ( 10 
kLlometer ten zuiden van Barstow) 
staat midden in de Mohave-woestijn 
de ' Solar one ' , ' a-werelds grootste 
vlakke spiegel cenbrale met een e l ek
trisch verm::>gen van 10 MegaWatt. 
De geschiedenis van deze centrale be
gint 1n 1974, toen de Amerikaanse 
overheid een beleid uitstippelde voor 
elektriciteit.sopwekking met behulp 
van zonne-energie. Bet Ministerie van 
Energiezaken (Department of Energy) 
nodigde in 1976 de californische Ener
g ie Commissie, de Los Angel es Depart
ment of Power and Water e.n de SCE uit 
om gezamenlijk een zonnecentrale te 
ontwikkelen en te bouwen. 
Bet feit dat Californi~ werd verkozen 
is niet zo verwonderlijk. In Daggett 
schijnt de zon 3600-4000 uur per jaar, 
met een daggemiddelde van tien uur. 
Een ideale locatie voor een zonne-

Adrie v.d. Water 
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SOlAR THERMAI. 
POWER PLANT 

centrale. die in 1981 gereed kwam en 
medio 1982 begon te draaien. 

Bijna 22.000 spiege~s, in modules van 
12 stuks, staan zorgvuldig - door de 
computer bepaald - geplaatst in een 
cirkel rond een toren van 100 meter 
hoogte. De circel is niet symmetrisch, 
maar bestaat uit twee ongelijke helft
en . Aan de en~ kant staan er meer 
spiegels dan aan de andere kant. De 
kleinere helft zorgt voor de opwarm
cyclus aan het begin van de dag, ter
wijl de grotere helft overdag de 
meeste zon opvangt . De spiegels word
den door een computer gestuurd: elke 
minuut wordt ae stand ten opzichte 
van de zon gecorrigeerd en bijgesteld. 
"Heliostaten" noemt men deze construc
ties van spiegels en volgmotore.n. 
De zonnestralen worden via de spie
gels naar de zonnetoren gereflecteerd. 
Op 100 meter hoogte bevindt zich een 
enorme zonnecollector, van 15 meter 
hoog 1 met een buizensysteem dat de 
ingastraalde warmte absorbeert en af
staat aan de vloeistof die door de 
buizen stroomt. De temperatuur kan 
oplopen tot 600- 700° Celcius 1 zodat 
er gemakkelijk stoom ontstaat. Deze 
stoom wordt naar de begane grond ge
leid , waar een turbine wordt aange
dreven. Bet resultaat is een kleine 
elektricite.itscentràle van 10 Mega
Watt. 

Solar One in Daggeet 

In het collector- systeem is een apart 
opslagvat verwerkt wa.arin een deel 
van de opgevangen warmte wordt ' be
waard' voor periodes met bewolking 
en voor de beginuren van de avond. 
Tot vier uur na zonsondergang lever t 
de zonnecentrale nog elektriciteit 
voor 200 tot 300 Amerikaanse huis
houdens. In Nederland zouden 400 tot 
600 woningen bediend kunnen worden. 

De Solar One heeft 142 miljoen dollar 
gekost, en de levensduur zou 30 jaar 
bedragen. Dit demonstratieproject 
moet vóór 1990 het bewijs leveren 
dat commercitUe toepassingen moge
lijk zijn . De meningen in Cdiforni41 
zijn verdeeld over deze vraag. 
In ieder geval levert de "gloeien.de 
t oren" 1 met 52 hectare spiegels er 
om heen, op kilometers afstand een 
schittere.nd beeld op. 

plantages 
Dagget herbergt nog meer attracties. 
Naast de Solar One bevinden zich 
twee ande.re toepassingen van zonoe
energie , de "zonnetrog-centrales" . 
Deze SEGS (Solar Electricity--Genera
ting Systems) zijn opgebouwd als 
lange 1 doorgesneden buizen. met een 
reflecterend oppervlak . Ze worden 
permanent op de zon gericht door mi
croprocessor-gestuurde volgmotoren. 

OVERZlCIIT WI NDENERGIE-PROJECTEN CALI PORNIB 

aantal ve.rliiO<jen uitgevoerde opgesteld 
PG&E projecten in MW projecte.n ve%J1109en 

A.ltamont Pass 64 2334 35 637 

subt otaal 64 2334 35 6'37 

SCB 

San Geor<Jino 33 566 28 278 
Tehachapi 58 688 28 310 
Antelope Val . 3 163 • • 
California C 1 4 • • 
Mojave 2 73 1 41 
Ca ba zon 1 40 • • 
Rosemond 1 1 1 1 
Gorman ll 77 * ... 
Sierra Pelona 2 60 ... • 
'Bub.totaal 112 1672 58 630 

particulier c ) 0,3 ( ) O,l 

TOTAAL 176 4006 , 3 93 1267,3 



De zonnewarmte wordt weerkaatst op 
een stale.n buis · in het midden van de 
trog. Door die buis stroomt olie, 
die wordt verhit door de zonnewarmte 
De verwarmde olie wordt naar een 
stoomgenerator geleid, waar een bij 
stookketel de temperatuur opjaagt 
totdat de oververhitte stoom een 
elektriciteits-turbine kan aandrij
ven. De twee SEGS vertegenwoordigen 
samen een vermogen van bijna 43 Me
gaWatt . 
Southern California Edison koopt de 
stroom in, volgens een langlopend 
contract . oe twee trog-centrales 
vergden een investering van 300 mil
joen dollar, en zullen naar schat~ 
twintig jaar hun bijdrage leveren. 
Het rendement van dergelijke proef
centrales bedraagt ongeveer 14% en 
biedt daarmee goede commerciêle per
spectieven. Grote ondememingen als 
Westinghouse en Mitsubishi zien er 
wel brood in zitten. 
Te Kramer Junction is een 'plantage' 
van in totaal 150 MegaWatt in aan
bouw, e.n in Harper Lake moet een 
veld verrijzen van 420 MegaWatt. 
Dat zijn respectabele vermogens voor 
zonnecentrales, die op deze wijze 
steeds grootschaliger en goedkoper 
worden. 

OVERZICHT ZONNB-ENERGIE PROJECTEN 

aantal vermoqen 
projecten in MW 

Thermische 
projecten 

Daggett 2 43,8 
Kra.mer Junction 5 lSO 
Harper Lake 12 420 

subtotaal 19 613 , 8 

Fotovoltaisohe 
projecten 

Be eperia 1 1 
Santa Barbara 2 0,003 
Goleta 1 0,002 
Victorville 1 0,001 
San Marine 1 0,010 
Santa Monica 1 0,002 
Barstew 1 0,006 
Mc . Donalds 7 0,046 
San eernardino 1 0,03S 
C~rissa Plains 1 6,S 

subtotaal 17 7,605 

TOTAAL 36 621,405 

zonnecellen 
Southern California Edison werkt in 
Hesperia nog aan een ander systeem: 
fotovoltaische zonnecellen voor elek
triciteitsopwekking. Oe Hesperia-cen
trale heeft een vermogen van 1 Mega
watt, en is opgebouwd uit 1.225.728 
kleine zonnecellen • De cellen zijn 
gegroepeerd in 256 pan.elen, die door 
een computer worden geregeld en be
stuurd. Elke minuut wordt de stand 
ten op zichte van de .zon gecorrigeerd, 
en bij storm of reparaties worden de 
panelen in horizontale toestand ge
zet. De centrale computer staat niet 
in Hesper ia, maar 650 kilometer ver
der, in carissa Plains, waar een wat 
modernere versie van een dergelijke 
centrale is gebouwd. De zonnepanelen 
staan anders opgesteld, met extra 
spiegels aan de zijkanten om nog meer 
zonlicht op te vangen en om te zetten 
in elektriciteit. Niettemin blijkt 
dat een concentratie van zonlicht 
leidt tot hogere temperaturen in de 
cellen, waardoor het rendement weer 
daalt. 
De nog jonge zonnecel-centrales blij
ven het onderwerp van veel onderzoek 
en berekeningen. Voorlopig zijn er 
nog weinig concrete resultaten te 
melden van deze nieuwe technologie 
op grote schaal.:==:=:=:=:=:=:=:=:=:::= 

Zonnecellen-(•entrale 
Hesperia 

~------------------------, 

Totaal overzicht van alle 

.uitgevoerde ver-
"duurzame energiebronnen" 
in Californiä 

projecten mogen 
SCE opgesteld 

vermogen (HWI 

2 43,8 
wind 630 
zon 105 2 lSO biomassa 141 • • aardwarmte 131 

4 1Ó3,8 waterkracht 101 
warmtekracht 843 
diverse 99 

subtotaal 2050 
1 1 
2 0,003 PG&E 
1 0,002 wind 637 
1 0,001 zon 6,5 
1 0,010 overig (w .o . 1405,5 
1 0,002 warmtekracht I 
1 0,006 
7 0,046 subtotaal 2049 
1 0,03S 
1 6,5 

TOTAAL 4099 MW 
17 7,60S 

21 111,405 5 



Vrije stroom in Brabant 
Produktie van stroom is in Brabant geheel toever
trouwd aan de Provinciale Noordbrabantse Elektrici
teits Maatschappij, de PNEM. Die wil ook graag de 
distributie in eigen handen hebben. Wie zelf 
stroom wil opwekken, stuit vroeg of , laat op deze 
monopoliepositie , 
Kort voor zijn overlijden schreef Anton Gremmen 
een pleidooi voor een onafhankelijke distributie. 
Tegelijkertijd zouden de consumenten en de PNEM 
kunnen samenwerken in een neg op te richten wind
energie-associatLe, de WEA. 

Anton Gremmen 
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Hoewel het volgende geschreven is voor 
Noord-Brabant, geldt het met kleine 
wijzigingen voor elke provincie en in 
principe ook voor elk land. 
Bij elektriciteit als produkt valt op 
dat het heel anders verhandeld wordt 
dan de meeste andere produkten (brood, 
s choenen, televisie, fiets, enzovoort). 
De produktie voor een bepaald gebied 
i s in handen van één producent. Dit 
komt bij de andere produkten nagenoeg 
niet voor. De PNEM heeft dus binnen 
haar verzorgingagebied een monopolie
positie . Ook al is ze een semi-over
heidsinstelling , is dit niet ideaal. 
De distributie, voor wat betreft de 
groothandel, is in z 'n geheel in handen 
van de producent PNEM. Maar de PNEM 
probeert ook de detailhandel steeds 
meer naar zich t oe te trekken door het 
opkopen van gemeentelijke energie
bedrijven (GEB's) . Dit is voor de nor
ma l e hande l een praktisch onbekende 
s ituatie . Afgezien van de grootwinkel
bedrijven met hun 'huismerken' en de 
enke l e fqbrieken, die nog hun ei gen 
winkels hebben, kan men elk produkt 
bij verschillende , concurrerende han
delaren kopen. 
Wanneer ander en nu e l ektriciteit wil
l e n pr oduceren, komen ze voor de dis
tributie terecht bij de PNEM of moeten 

een eigen distributienet opbouwen. De 
PNEM laat wel producenten (van warmte
kr achtkoppeling, windenergie, enz . ) 
toe op haar distributienet. De prijzen 
die deze producenten krijgen, zijn 
echter z6 laag, dat ze nooit kunnen 
concurreren met de producent PNEM. 
Sterker nog, de PNEM verdient er nog 
ruimschoots aan. 

onafhankelijke distributie 
Deze situatie is alleen maar te door
breken, wanneer het elektriciteits
distributi ebedrijf, EDB, zelfstandig 
wordt en onafhankelijk van de produ
cent PNEM. Het EDB kan dan de elektri
citeit overal kopen: windenergie, 
warmtekrachtkoppeling, waterkracht, 
PNEM, enzovoort. Maar waarschijnlijk 
zal er niet veel veranderen, doordat 
de PNEM voorlopig de grootste produ
cent blijft en alle variaties in de 
toelevering zal moeten blijven op
vangen. Hiervoor zal ze een voorkeurs
behandeling willen (Bijvoorbeeld een 
iets hogere prijs per kWh, wat op 
zichzelf niet onredelijk is) . De ande
re elektriciteitsproducenten kunnen nu 
wel op voet van gelijkwaardigheid op 
de markt komen. 
Dit betekent wel dat er een extra sc~a
kel in de keten komt, wat prijsverho
gend werkt. Maar de onderlinge concur
rentie kan dit effect teniet doen en 
op de lange duur zelfs een prijsverla
ging tot stand brengen. 
Wat vooral interessant is, is een gro
tere kans voor de zogenaamde strominga
energie (zonne- en windenergie , water
kracht). Dit kan ook gerealiseerd wor
den binnen de huidige situatie, waarin 
de PNEM zowel producent als handelaar 
is. De grond waarop de PNEM beslist 
hoe ze de elektriciteit zal produceren, 
is de prijs per kWh. Voor 1 cent per 
kWh (berekend) minder, splitst ze ons 
kernenergie in de maag. Daarop hebben 
we nauwelijks enige invloed. 
Hier kan verandering in gebracht wor
den door als consument een overeenkomst 
te sluiten met de PNEM, om ons wind
energie te leveren tegen kostprijs, De 
organisatie waarbinnen overlegd wordt 
en overeenkomsten gesloten worden, zou 
de windenergie-associatie , WEA, genoemd 
kunnen worden. Hierin zijn de consu
menten en de PNEM verenigd. 

kostendekkend 
De consumenten in de WEA vragen om 
windener gi e t egen een kWh-prijs die 
kostendekkend i s. De PNEM maakt ten 
behoeve van de associ atie een kost-



prijsberekening. wanneer binnen de WEA 
overeenstemming bereikt wordt, kan de 
PNEM beginnen met de produktie van 
windenergie. De consumenten betalen 
alleen voor de opgewekte kWh's wind
energie het speciale tarief. De wind
energie wordt verdeeld in verhouding 
tot het totale verbruik van elk der 
consumenten. 
De PNEM produceert zoveel elektrici
teit uit windenergie als gevraagd 
wordt door de consumenten. Dit bete
kent dus dat wanneer er voldoende 
vraag is voor èen uitbreiding met een 
nieuwe windmoleneenheid, dat deze ook 
gebouwd wordt. 
Bij uitbreiding van het windenergie
park wordt een nieuwe kWh-prijs be
rekend, die geldt voor alle consumen
ten in de WEA. 
De taak ligt nu bij de gezamenlijke 
energiec9mmitees om bovenstaande 
schets uit te werken tot een goed 
functionerend geheel.:=:=:=:=:=:=:=:==: 

Anton Gremmen overleed op 13 sep
tember 1987. 
Als trouw lezer/abonnee van Allicht 
gaf hij vaak kleine, doch fundamen
tele aanwijzingen. 
De laatste jaren hield hij zich 
intensief bezig met .ogelijkheden 
om het monopolie van de PNEM (in 
Noord-Brabant) te doorbreken. Zo 
participeerde hij in de VCBW-Noord-
8rabant en formuleerde hij finan
ciäle constructies oa coöperatieve 
energie-opwekking aantrekkelijk te 
maken voor particulieren. 
Wij hebben veel geleerd van Anton 
Gremmen en zullen hem dankbaar 
blijven. Zijn ideeän en inzichten 
z~llen voortleven via Allicht, 
Energieburo De Knijpkat en VCBW
Noord-Brabant. 

Wim Kersten. 
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Boring naar Brabants gas 
Een aantal oliemaatschappijen zoekt in Noord-Brabant al 
geruime tijd naar olie en gas. British Petroleum (BP) 
kreeg halverwege 1987 eindelijk "beet" bij Waalwijk. De 
omvang van de "interessante vondst" is nog steeds niet 
bekend. 

Wim Kersten 
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Proefboring i n 
Sprang Capelle 

In een gebied van 15.300 hectare 
rond Waalwijk mag BP zoeken naar 
olie en gas. De Rijksoverheid 
heeft daarvoor een 'opsporings
vergunning' verleend.De andere 
oliemaatschappijen verkennen de 
rest van de provincie Noord- Bra
bant. 
Voordat er echt met de winning 
van olie of gas mag worden be
gonnen, moet de maatschappij aan 
een aantal voorwaarden voldoen. 
In de eerste plaats moet aange
toond worden dat de delfstof in 

economisch winbare hoeveelheden 
aanwezig is. Verder dient BP te 
bewijzen dat ze over voldoende 
technische en financiële midde
len beschikt om de winning op 
verantwoorde wijze uit te voer
en. 
Het bestuur van de provincie be
oordeelt in eerste instantie de 
aanvrage voor de boorvergunning. 
Daarbij wordt adv ies gevraagd 
bij de Inspecteur-Generaal der 
Mijnen. In deze fase mag ieder
een, dus ook concurrerende olie
maatschappijen , bezwaar maken. 
In het geval van BP in Noord
Brabant is dat niet gebeurd, zo
dat de provi ncie een posLtief 
advies zal uitbrengen aan de Mi
nister van Economische Zaken. In 
Den Haag worden de milieuaspec
ten bekeken. Woonwijken, indus
trieterreinen, waterwingebieden 
en natuurgebieden zijn 'taboe' 
voor dergelijke boringen en win
ningen. Volgens BP wordt er zeer 
omzichtig omgesprongen met de 
keuze van de juiste locatie. Er 
is zelfs een ecoloog in dienst 
bij deze oliemaatschappij. 

... 

' 

De hele vergunn i ngsoperatie ver
loopt anders dan bij de 'gewone' 
ingrepen in het landschap, omdat 
men zich moet houden aan de be
palingen volgens de Mijnwet van 
1810. Deze Napoleontische wet 
("de la Recherche et de la Dé
couverte des Mines") fungeert 
als een soort arbeidsomstandig
hedenwet, met een zwaar accent 
op allerlei voorschriften op het 
gebied van de veiligheid. Het 
Mijnreglement 1964 regelt aspec
ten als schade en hinder. In 
1967 werd de Wet Opsporing Delf
stoffen van kracht, die het uit
voeren van boringen op het land 
aan een vergunning bond. Men 
wilde na de vondst van de enorme 
gasbel bij Slochteren voorkomen 
dat er een wildgroei zou ont
staan. 

Volgens SP-woordvoerders Brouwer 
en van Orden wordt Waalwijk een 
"moeilijke locatie", omdat de 
gelocaliseerde gasvelden net on
der kwetsbare natuurgebieden 
zouden liggen. Met geavanceerde 
boortechnieken wil men schuin 
gaan boren. De boorlocatie wordt 
gehuurd van de eigenaar. Daarna 
worden er 4 tot 8 putten gesla
gen om het gas te benaderen. De
ze operatie vergt twee maanden 
tijd. Dan kan de winn i ng van het 
gas beginnen. In een speciale 
installatie wordt het aardgas 
behandeld en gereed gemaakt voor 
gebruik. BP hoopt het gas te 
verkopen aan de Gasunie, zodat 
er nog een gastransportleiding 
aangelegd moet worden vanaf 
Waalwijk naar het hoofdnet van 
de Gasunie. 
Gezien de gretigheid waarmee BP 
bereid is aanzienlijke investe
ringen te doen, moet de omvang 
van het Brabantse gasveld niet 
gering Z~Jn. "Daarover bestaat 
ook bij ons nog geen enkele 
zekerheid" aldus BP. 
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Europa heeft zelf geen grote mijnen en 
daardoor begint de atoomketen hier pas 
echt met de komst van uranium, in de 
vorm van 'yellow-cake', uit Afrika, 
Australië en Noord-Amerika. De brand
stof voor Borssele en Dodewaard bij
voorbeeld komt vooral uit Niger. De 
yellow-cake bereikt Europa bij Spring
fields in Engeland en Pierrelatte in 
Frankrijk. Hier wordt het uranium ver
hext tot uraniumhexafluoride, het UF6. 
Het transport van yellow-cake vindt 
plaats door de lucht. Springfields 
ligt zo'n dertig kilometer van de 
luchthavens van Liverpool en Manchester 
vandaan, terwijl de dichtstbijzijnde 
luchthavens bij Pierrelatte die van 
Lyon en Marseille zijn. Zeer waar
schijnlijk wordt hier gebruik van ge
maakt. 
De volgende stap is verrijking van het 
UF6. Dit gebeurt in Pierrelatte, Capen
hurst (ten zuiden van Liverpool), Alme
lo, Gronau (West-Duitsland, bij Ensche
de) en Riga (Letland, Sovjet-Unie). 
Vanuit Springfields gaat het UF6 per 
vrachtwagen en eventueel schip naar 
Capenhurst, Almelo en Riga. Tijdens de 
tocht naar Almelo worden de havens van 
Hull en Rotterdam aangedaan. De vracht
wagens rijden de schepen gewoon op en 
af ('roll-on-roll-off' heet dat, ook 
wel 'ro-ro'). Dit heeft als voordeel 
dat de UF6-vaten niet uit hijskranen 
kunnen vallen, zoals bij gewoon over
laden kan gebeuren. De Engelse chauf
feur echter moet natuurlijk wel netjes 
rechts gaan rijden in Nederland: even 

Kerncentrales hebben brandstof nodig en produceren 
afval. Dit moet aan- en afgevoerd worden. Soms gaat 
daarbij iets mis: een vrachtwagen kantelt, een 
schip zinkt, een trein ontspoort. Maar de handel in 
radioactieve stoffen is lucratief, althans voor een 
heuse transportmaffia. Door de Transnuklear-affaire 
is een tipje van de sluier opgelicht, maar dankzij 
de BVD worden transporten in Nederland nauwelijks 
gecontroleerd. Een verhaal over een 'Titanic' en de 
topjes van een ijsberg. 

wennen dus. 

onvoorbereid 
Jaarlijks worden er honderden vaten 
UF6 vervoerd van en naar Almelo. Een 
onderzoek uit 1984 door Basisgroepen 
wees uit dat betrokken instanties en 
gemeenten langs de routes {er zijn 
verschillende routes, bijvoorbeeld 
doordat chauffeurs tegen de regels in 
hun favouriete wegrestaurant opzoeken), 
niet of nauwelijks op de hoogte waren 
van de transporten. In ieder geval 
waren ze niet voorbereid op ongelukken: 
politiebeambten wisten niet wat UF6 
is: het boek 'Gevaarlijke Stoffen' lag 
niet op de Meldkamer: 'UF6' kwam er 
niet eens in voor, etcetera. 
UF6 mag alleen via Rotterdam, Schiphol 
en de grensovergangen Glanerbrug en 
Bergh-autoweg Nederland binnenkomen. 
Ook mogen schepen schepen met UF6 de 
havens van Dordrecht en Lobith aandoen. 
Er gaan echter geruchten dat dit sinds 
kort ook via de Eemshaven en Bremen 
-gebeurt. En in 1984 kwam Greenpeace er 
achter dat al tien jaar lang het schip 
Borodine, geladen met UF6, in Terneuzen 
Zweeds papier loste. Dat papier was 
geen ramp, maar voor de aanwezigheid 
van het UF6 was geen vergunning. Toen 
dit bekend was geworden, werd met grote 
voortvarendheid Terneuzen alsnog toe
gevoegd aan het rijtje van atoomgekeur
de havens. 
Ook UF6 uit Pierrelatte wordt verrijkt 
in Almelo. De transporten gaan per 

Thijs Belgers 
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trein. Volgens de UCN is dit volkomen 
veLlig. Maar begin jaren tachtig ont
spoorde bij Hamburg een trein met elf 
wagonladingen UF6, waarbij twee contai
ners werden weggeslingerd. Doordat die 
niets raakten ontstond er geen lekkage. 
Frankrijk laat ook in Riga UF6 verrij
ken . Het vervoer gebeurt met schepen 
als de Borodine e.n de Mont Louis, die 
in Le Bavre van wal steken . De route 
loopt via het drukste vaarwater ter 
wereld, de Noordzee, waar jaarlijks 
tweehonderd aanvaringen plaats vinden. 
In augustus boorde de Duitse veerboot 
Olau Brittannia zich acht meter in de 
Mont Louis. Het werd een bijna- ramp, 
want de containers met UF6 werden nèt 
niet geraakt. Was dit wèl gebeurd, dan 
zou een giftige wolk van driehonderd 
kilo fluorwaterstoJ: zijn vrijgekomen: 
levensgevaarlijk voor de veerboot pas
sagiers, maar ook voor de Belgische 
kustbewoners. 

opwerking 
W~neer het UF6 verrijkt 1-s, worden er 
splijtstofstaven van gemaakt. Dit ge
beurt o.a. 1-n Mol (België) en Hanau en 
Li-ngen (West-Duitslandt. Splijtstof• 
staven gaan uiteindelijk naar de kern
centrales . Bij de produktie van zowel 
de staven als de atoomstroom blijft 
afval over. Dit kan worden opgeslagen 
in afwachting van defini-tieve berging, 
en het kan worden opgewerkt voor her
gebruik. De twee Europese opwerkings
fabrieken in Windscale (Engeland) en 
La Hague (Frankrijk) verwerken atoom
afVal uit de wijde omtrek, tot aan 
Japan toe. 
Dodewaard laat het afval in Windscale 
opwerken .• Per auto gaat dit naar de 

DE TITANIC VAN DE KERNINDUSTRIE 

In 1982 komt Zweden met een schip 
voor atoomtransporten, de Sigyn. 
Maar al in haar eerste d.rie maan
den loopt tlet onfeilbare schip 
twee keer op de rotsen in het 
smalle water tussen Denemarken en 
Zweden. Nadat ze enkele maanden 
later in Cherbourg geramd wordt 
gaat de Sigyn naar de wer:!. 
Nu kan. Zweden niet aan de opwer
kingacontracten met Frankrijk 
voldoen. "Geen nood", roept West
Duitsland, en neemt een deel van 
de opwerkingacontracten over . In 
ruil daarvoor mogen Duitse splijt
stofstaven tijdelijk worden ópge
slagen in het Zuidzweedse Öskars
hamm . Inmiddels zijn er al actlt 
vrachtwagens met splijtstofstaven 
naar LUbeek gegaan, vanwaar met de 
Sigyn (!) de rest van de route is 
volbracht. Kennelijk is de boot nu 
wel in staat om veilig te varen. 
Wanneer West-Duitsland een defini
tieve opslagplaats meent te hebben 
gevonden, moet de 25 ton splijt
stof weer terug . Weer met de 
'Titanic van de kerni-ndustrie', 
zoals Greenpea.ce het Zweedse ramp
schip noe111t. 

Europoort, per boot naar Bull en ver
volgens weer verder over land. 
Het afval van Borssele wordt ook met 
vrachtauto's afgevoerd, en wel richting 
de opwerkingsfabriek Cogéma in La 
Hague. Het afval van de Nederlandse 
kerncentrales dat in het buitenland 
ligt opgeslagen, wordt over enkele 
jaren teruggestuurd. Het meest voor de 
hand liggend is transport over zee. 
Borssele staat bovenaan het lijstje om 
het afval 'voorlopig ' op te sla.an . 
Hans Bannink, actief in het Zeeuws 
Platform Tegen Kernenergie, ziet daar
bij een addertje onder het gras: "Bij 
de MER over Borssele als opslagplaats 
is geen rekening gehouden met de moge
lijkheid dat het afval rechtstreeks 
per schip naar de haven van Vlissingen 
gaat. Verder zou het me niet verbazen 
dat één schip het afval uit Windscale. 
tegelijk met dat uit La Hague komt 
brengen. Vlissingen zal zich dus moeten 
voorbereiden op de komst van een flin
ke hoeveelheid radioactief aJ:val. En 
dat op de toch al zo drukke Wester
schelde ••• " 

afva~ransporten 
Tot voor enkele jaren werd Nederlands 
kernafval in zee gedumpt. Na massale 
protesten is besl oten om het afval 
voorlopig bij Petten op te slaan. Met 
het vervoer van het afval gaat wel eens 
wat mis. Zo verliet in de jaren zeven
tig een vrachtwagen met radioactief 
beton de kerncentrale van Dodewaard 
zonäer te zijn gecontroleerd op stra
ling. Een woordvoerder van de centrale 
noemde de kans dat het beton op een 
gewone vuilstortplaats is gedumpt 
"zeer onwaarschijnlijk", het werd dus 
niet uitgesloten . 
Je zou mogen verwachten dat in ons 
vrije Nederland het vervoer van radio
actief materiaal, de routes, de hoe
veelheden, enzovoort, openbaar bekend 
zijn. Niets is echter minder waar. Het 
transport van splijtstofstaven is 
slechts bekend bij VROM, politie, 
transportonderneming en eventueel de 
Rotterdamse havendienst. De politie is 
verder zelfs niet eens op de hoogte 
waar en wanneer UF6 wordt vervoerd. 
Deze absurde maatregelen z.ijn genomen 
op advies van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst, uit angst voor diefstal 
en • •• blokkades door actiegroepen! 

Gepantserde vrachtwagen van firma 
Transnuklear (J:oto: Der Spiegel) 



Absurd, want onafhankelijke controle 
is nu vrijwel onmogelijk, terwijl ze 
juist hard nodig is . In West-Duits
land is al een jaar het omkoopschandaal 
van de transportfirma Transnuklaar 
gaande. Vrijwel alle Duitse en vele 
buitenlandse kerncentrales zijn erbij 
betrokken. Mede daal!" door wordt er nu 
in West-Duitsland en Belgiê onderzoek 
gedaan naar het ontduiken van trans
portvergunningen en het vervalsen van 

Een vrachtwagen van de Westduitse 
transportfirma Transnuklaar raakt op 
21 oktober 1986 van de weg, bij het 
Belgische Kwaadmechelen, en kantelt. 
Een deel van de radioactieve lading 
met bestemming Mol komt vrij. Omdat 
de vrachtwagen de bekende stralings
waarschuvingstekens draagt, wordt de 
brandweer van Geel gealarmeerd. Aan 
de hand van de vrachtbrieven beginnen 
de brandweerlieden met het opruimen 
van het afval. Pas later blijkt dat 
het radioactieve materiaal een hoge.re 
stralingsgraad heeft. De vrachtbrie
ven kloppen niet. 
Paul Staes: "De papieren waren ver
val.st. Dat is op zich al crimineel, 
omdat de brandweer zonder beschermen
de pakken aan het werk ging. Zij wist
en niet beter. Maar dat juist die ene 
vrachtwagen een ongeluk kreeg. Ik ben 
bang dat vrijwel alle nucleaire trans
porten zo verlopen, met vervalste pa
pieren. Het wemelt intussen van de 
transporten door heel Europa, van zwe
den tot Italiê. Dit geval in België 
was een topje van de ijsberg. Bet ge
beurt overal . Alleen al naar Mol vin
den er zevenhonderd transporten per 
jaar plaats." 

smeergelden 
De Westduitse firma Transnuklaar is 
inmiddels zeer berucht geworden van
wege haar zwendelpraktijken. Belasting
ontduiking, smeergelden en vervalsing 
van vrachtbrieven zijn reeds bewezen 
door de Westduitse justitie. 
Het onderzoek zal nog wel enige tijd 
in be.slag nemen, maar inmidàe.ls zijn 
al ruim 50 direct betrokkenen naar 
huis gestuurd. 
Er bestaan sterke vermoedens dat 
smeergelden tegenwoordig doodnormaal 
zijn in de kernenergie-sector. Een 
medewerker van het SCK (Studie Cen
trum voor Kernenergie) in Mol is al 

vrachtbrieven. Maar minister Nijpels 
(VROM) lijkt geens·zins van plan om de 
mist rond de hucleaire transporten in 
Nederland te doen optrekken; hij zwijgt 
liever. Zeker vergeten dat in 1972 een 
vrachtwagen 110 vaten atoomafval ver
voerde van Dodewaard naar Petten. Vol
gens de vrachtbrief waren het er 99. 
Ee.n incident ? Of het topje van een 
ijsberg ? ==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==: 

Atoom-afval maffia 
Radioactief afval verdwijnt in het niets. Mogelijk een 
' ideale ' oplossing voor een pijnlijk probleem. Maar in 
werkelijkheid wordt afval verhandeld, verdund en weg
gemoffeld. Paul Staes (lid van het Europarlement voor 
de Vlaamse Groenen) is woedend, en stelt dat er snel 
paal en perk gesteld moet worden aan deze criminele 
praktijken . 

ontsl,agen voor het aannemen van geld. 
Bij Transnuklaar wordt een lijstje 
gevonden met de namen van mensen dte 
speciaal betaald wer,den voor "des-
kundig advies bij bet verwijderen 
en transporteren van radioactief af-
val". Op die lijst staan vijf Belgen. 
De 'afvalverwijdering' is een ver-
haal apart. Transnuklaar vervoert 
westdui.ts kernafval naar Mol, waar 
het in een Demontabla Waste Anlage 
(DWA) wordt verwerkt en i .ngegoten in 
betonblokken. Na dit proce.s gaat het 
' ingeblikte ' afval weer terug naar 
West Duitsland. In de praktijk blijkt 
dat het afvalvolume groter i.s dan de 

Wim Kersten 

officiêle opgave volgern_s ___ d_e ___ v_r_a_c_h_t_-------------------~ERRORI 

De gebeurtenissen met de Mont 
Louis en de Sigyn bewijzen dat ook 
transport over zee niet zonder ge
varen is. Maar een schip kan daar
naast nog g_ewoon 'verdwijnen' • 
Dat was het geval met de Scheers
be r g A, die in november 1968 m.et 
200 ton uraniumerts op weg was van 
Antwerpen naar Genua. De Israeli
sche geheime dienst, de Mossad , 
wist door een geniaal opgezette 
operati e zich meester te maken van 
de Scheersberg A en dus ook van 
het ur~um. Daar is inmiddels een 
atoomboa van gemaakt. 

brieven. Er mag echter niet mé~r af
val retour, zodat Mol met een over
schot blijft zitten. Voor het SCK is 
dat geen enkel probleem. De firma 
Smet-Jet (transport- en reinigings
bedrijf) wordt ingeschakeld voor de 
oplossing: het radioactieve afval 
wordt ve.rdund met water en wordt ver
volgens bij aevel in de rivier de 
Nete geloosd. 
Paul Staes: "Een van de firmanten van 
Smet-Jet is gestopt met deze praktijk 
omdat hij dit niet meer kon slikken. 
Er is sprake van een omvangrijke af- U 
valhandel, van chemische stoffen tot 
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kernafval. Letterlijk een georgani
seerde handel, een maffia die zelfs 
banden heeft met de omstreden Vrij
metselaarsloge P-2 in Italië. Het 
verwijderen van afval levert dik geld 
op. En transporteurs spelen daarbij 
een sleutelrol. Om de knoeiers te 
pakken èn te bestraffen is het nodig 
dat er een Europees informatienetwerk. 
komt zodat de afvalstromen goed zich~ 
baar worden en blijven. Dat is nu ze
ker niet het geval, ondanks de contr~ 
le van allerlei instanties als IAEA, 
Euratom en NIRIAS (Nationaal Instituut 
voor Radioactief afval en Splijtstof
fen). Die instanties moeten dit toch 
weten. Moeten wl) soms vaststellen 
hoeveel illegaal spul er in Mol en 
elders ligt opgeslagen?" 
Het omkoop- en afvalschandaal heeft 
het SCK weer in de belangstelling ge
bracht. Om het hoofd boven water te 
houden, zo blijkt inmiddels, probeert 
het Mols atoomcentrum zoveel mogelijk 
klanten te werven. Op die manier wil 
het centrum zich bewijzen en daarmee 
de overheidssubsidie veilig stellen. 
Het behandelen van 'probleemafval' -
in de wandeling spreekt men van exo
tische splijtstoffen - is een specia
liteit geworden. Dat is ook de reden 
voor Westduitse kerncentrales om bij
na alle probleemstoffen in België te 
laten behandelen. Tegen een schappe
lijke prijs. De behandeling vindt 
plaats in een Westduitse installatie 
(DWA), die- hoe kan het anders
zonder vergunning draait. Het aanvra
gen van een vergunning zou op proble-

men stuiten, omdat deze installatie 
in West-Duitsland werd afgekeurd van
wege gevaar voor de werknemers. 
Paul Stae$: "Met dergelijke illegale 
methoden wil het SCK zich staande 
houden en bewijzen. Er is natuurlijk 
wel controle, maar die is niet onaf
hankelijk. In de hele kernenergie-in
dustrie zitten netwerken van mensen 
die elkaar en zichzelf controleren. 
Dat willen we doorbreken. Er zijn wet
ten en regels, maar die worden niet 
nageleefd." 

uitstappen 
oe Groene Europarlementariër noemt 
zichzelf geen paniekzaaier, maar is 
principieel somber. "Er wordt alleen 
gereageerd bij grote rampen als Se
veso, Tsjernobyl, Bhopal en Sandoz. 
Dat duurt eventjes, totdat het uit• 
de krantenkolommen is verdwenen. Tot
dat het verdund is. Maar dat helpt 
natuurlijk niet. Wij stellen voor om 
onmiddellijk uit de kernenergie te 
stappen. Ons "Uitstapscenario" (van 
Agalev/Anders Gaan Leven) toont aan 
dat België, met 70% atoomstroom, bin
nen enkele jaren alle zeven kerncen
trales kan sluiten. De atoomwereld 
heeft daar nog niet op gereageerd, 
en dat is het bewijs dat onze optie 
zeer reeël is. Er valt geen speld 
tussen te krijgen."========== 
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huidige isolatie-eisen 
~ 1 januari 1987 i s de warmteweer
stand voor wanden in de Model ~uw Ver
ordening verhoogd van Rc~1,3 m K/W 
naar Re ~ 2,0 m2K/W. Deze warmteweer
standen komen overeen met een isolatie
dikte in een traditionele spoUWIJlUUr 
van 4,5 cm voor Re~ 1,3 en 7 cm voor 
Re = 2, 0. De warmteweerstand van de 
beqan.e grond vloer is gelijk gebleven 
{Re= 1,3 m2K/W). In de ramen van de 
woonkamer en keuken is dubbelglas ver
eist. De verhoging van de warmteweer
stand van wanden en dak heeft tot ge
volg dat de Isolatie-index toeneemt 
van It = 10 tot It ~ 12. 
Met deze isolatie-index {It-waarde) 
zijn gebouwen van verschillende vorm 
en afmeting met elkaar te vergelijken. 
De konsekwentles voor het gasverbruik 
voor verwarming zijn voor een woning 
van ~ 360 m3 bruto-inhoud bij verschil 
lende isolatienivo's berekend. De re
sultaten staan weergegeven in tabel 1. 
Over de mate van luchtdichtheid van 
de woning wordt in de ModelBouwVeror
dening {MBV) niets geregeld. De mate 
van luchtd1chtheid van de aansluitingen 
van de verschillende wand-, vloer- en 
dakconstructie en de kwaliteit van de 
tochtwering van ramen en deuren bepa
len in belangrijke mate het ventilatie
verlies door infiltratie. 
Naast deze ongecontroleerde infiltra
tie vindt ventilatie plaats via ven
tilatievoorzieningen. De eisen t.a.v. 
ventilatie zijn gelijk gebleven. 
(zie. tabel 2 en 3) . 
Aan deze volumestromen moet voortdu
rend worden voldaan. Voorzieningen 
waarmee de bewoner de volumestromen 
kan beperken (hoog/laag regeling, ge
deeltelijk afsluiten van ventilatie
roosters) zijn toelaatbaar en kunnen 
uit oogpunt van energiebeperking ge-

Spaarhuizen 
Sedert enige jaren is een toename te constateren van 
woningen waarvan het thermische isolatienivo ruim
schoots uitgaat boven eisen zoals die door de over
heid worden gesteld . De reden hiervoor is dat beleg
gers, woningbouwverenigingen, aannemers e . d. hun 
woningen aantrekkelijk willen maken aspirant kopers 
resp. huurders . Dat betekent, dat als voorwaarde 
geldt dat dit hogere isolatienivo past binnen de 
bestaande financiële regelingen van de overheid, en 
dat een goed geisoleerde woning in direkte kosten 
(huur of hypoyheek) niet duurder is dan een verge
lijkbare woning die geïsoleerd is volgens de huidige 
eisen. In dit artikel wil ik de stand van zaken van 
goed gelsoleerde woningen voor nieuwbouw beschrij
ven . Na-isoleren, isoleren in stadsvernieuwing en 
(passieve) zonneënergie komen in dit artikel niet 
aan de orde. 

wenst zijn. 
De verhoogde isolatie en algemeen ver
beterde kierdichting heeft tot gevolg 
dat bij woningen waar mechanisch wordt 
afgezogen de kans be.staat dat rookgas
sen niet goed afgevoerd kunnen worden. 
In de GAVû-1987 zijn daarom gesloten 
opstellingsruimten of gesloten cv
toestellen geêist. Deze gesloten op
stellingsru.imten of toestellen zijn 
voorzien van een beluchting voor het 
verkrijgen van voldoende verbrandings
lucht. Het gemiddelde rendement van 
deze ketels ligt rond 80%, terwijl het 
rendement van een conventionele cv
ketel ongeveer 67% bedraagt. Een con
ventionele ketel verkrijgt zijn ver
brandingslucht via toevoeropeningen 
die in contact staan met de rest van 
de woninq. 
Met een gesloten toestel wordt de ven
tilatie beperkt tot de cv-ketel. Dit 
betekent een beperking van het ener
gieverlies . 

jan Kees Gijsbers 
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huidige bouwpraktijk 
Naast "oude" factoren als situering, 
grootte, flexibiliteit (uitbreidbaar
heid) en onderhoudsbehoefte bepalen 
het energieverbruik en comfort van de 
installaties de verhuurbaarheid resp. 
verkoopbaarheid van een woning. 
Als gevolg hiervan wordt kritischer 
naar de kwaliteit gekeken door de 
bewoners; een kier die vroeger accep
tabel was, dient nu gedicht te worden. 
I solatiedikten nemen toe: 9 cm in de 
wanden, 14 cm op het dak, en ook op 
de verdieping dubbel glas. Hierdoor 
neemt de It-waarde toe tot 15. 
In 1987 hebben zo'n 12.000 woningen 
een It-waarde van 15 (17% van de to
tale nieuwbouw). Dit aantal zal snel 
toenemen. Men verwacht dat in 1990 
80% van de woningen een It-waarde 
heeft van 18 of meer. 
Zonder verder maatregelen ontstaan 
problemen met de vochthuishouding. Het 
wegvallen van een groot deel van de 
ongecontroleerde ventilatie door kie
ren en spleten, de afhankelijkheid van 
het weer bij natuurlijke ventilatie, 
natuurlijke toevoer/mechanische afvoer 
of omgekeerd, maken maatregelen nood
zakelijk 

Spaarhuizen in Almere (foto's-: Jan Kees Gijsbers) 

De afhankelijkheid van het weer bij 
natuurlijke ventilatie heeft tot ge
volg dat bij windstil weer veel te 
weinig wordt geventileerd; en bij wind 
veel te veel. Er bestaat behoefte aan 
een gecontroleerde, continu werkende, 
regelbare mechanische aan- en afvoer 
van ventilatielucht. Aangezien de af 
te voeren lucht een temperatuur heeft 
van 22 graden C en de toe te voeren 
lucht in de winter ve r onder het 
vriespunt kan dalen, is het interes 
sant om deze luchtstromen langs elkaar 
te l e iden. Hiierdoor wordt de warmte 
van de a f te voeren lucht afgegeven 
aan de toe te voeren lucht. Dit geba-

lanceerd ventileren met warmte-terug
winning geeft een aanzienlijke ener
giebesparing en comfortverbetering. 
Door de toe te voeren lucht nog verder 
op te warmen kan zelfs in de warmte
behoefte van de woning worden voor
zien. Het is echter ook mogelijk naast 
het gebalanceerd ventileren radiatoren 
of convectoren als verwarmingselement 
toe te passen. Voor het gasverbruik 
komt deze woning uit op ±700 m3/jaar 
(zie tabel 1). 

bewonerservaringen 
De theoretisch berekende gasverbruiken 
voor verwarming blijken in de praktijk 
ook bereikbaar. Het is echter wel zo 
dat deze woningen een aangepast stook
gedrag vereisen. Relatief kleine ver
schillen in stookgedrag leiden tot 
grote verschillen in energieverbruik. 
Bijvoorbeeld in een woning met een 
It = 15 met een skelet mag maximaal 
3 graden nachtverlaging worden toege
past. Bij grotere nachtverlaging moet 
meer energie gebruikt worden om het 
skelet weer op te warmen. 

De waardering voor deze huizen loopt 
sterk uiteen. Door de goede kierdich
ting en isolatie vallen een heleboel 
buitengeluiden weg; geluid van een 
ventilator of cv-ketel kan hierdoor 
behoorlijk irritant worden, terwijl 
dit geluid ruim beneden de norm blijft. 
Anderen ervaren de luchtstromen van 
de ventilatoren als onprettig. Maar de 
overgrote meerderheid is tevreden met 
de nieuwe woning.==================== 



Energieverbruik bij It- waarden 

Transmissie: 
-verlies via constructie 
- interne warmtebronnen 
-invloed van de zon 
- correctiefactor 

subtotaal transmissie : 

Ventilatie 
-via ventilatievoorziening 
-via infiltratie 

subtotaal ventilatie 

Totaal benodigde 
bijverwarming 

It=lO It=12 It=15 It=15 
(*) 

+1360 
- 400 
- 290 

+ 670 

+ 550 
+ 560 

+1110 

+1770 

+1 010 
- 400 
- 270 
+ 80 

+ 420 

+ 550 
+ 270 

+ 820 

+1240 

+ 790 
- 400 
- 260 
+ 140 

+ 270 

+ 550 
+ 180 

+ 730 

+1000 

+ 790 
- 400 
- 260 
+ 140 

+ 270 

+ 250 
+ 180 

+ 430 

+ 700 

TABEL 1 • ( energieverbru.ik in m3 gas/jaar) 
(*)= warmte-terugwinning 

Ventilatie
systemen: 

A. Natuurlijke 
ventilatie 

B. Mechanische toevoer 
natuurlijke afvoer 

c. Mechanische afvoer 
natuurlijke toevoer 

D. Mechanische toe
en afvoer 

TABEL 2. (bron: NEN-1087) 

Lage 
woongebouwen 

voldoende 

voldoende 

ruim vol
doende 

goed 

Hoge 
woongebouwen 

onvoldoende 

onvoldoende 

voldoende 

goed 

VOLUME-STROMEN 

woonkamer/keuken 
toilet 
badkamer 
slaapkamers 

150m3/uur 
25 m3/uur 
50 m3/uur 
3 , 6 m3 per 
m2 vloer
oppervlak 

TABEL 3. (bron: NEN-1087) 
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De leermiddelenavond 

Een van de belangrijkste activiteiten van de anti
kernenergie-beweging is het geven van voorlichting 
over de AKB-standpunten aan een zo breed mogelijk 
publiek. Jongeren vormen een belangrijke categorie 
daarbij, niet alleen omdat zij de toekomst hebben, 
maar ook omdat er sprake is van een zekere 'ver
qrijzing' binnen de AKB . Elke beweging die zichzelf 
niet constant verjongt, sterft tenslotte. 
De beste ingang om jongeren te bereiken is via de 
school in de lessen maatschappijleer, eventueel in 
combinatie met natuurkunde. Als AKB kun je proberen 
in contact te komen met diverse leraren en lerares
sen om jezelf te presenteren in de klas. Maar het 
kan ook anders door middel van een "leermiddelen
avond" 

Toine Huysmans De Werkgroep Kernen~rgie ZeeuwS-Vlaan
deren (WGKEZV) geeft al jaren voor
l i chting aan divers~ scholen in Zeeuws
Vlaanderen, van HAVO/VWO tot Deeltijd 
KMBO. Toch bleef er het gevoel dat nog 
te weinig scholen werden bereikt. Bet 
schrijven van brieven aan scholen, met 
daarin een presentatie van de Werk
groep en bijbehorend lesmateriaal als 
videobanden, leverde weinig response 
meer op. Blijkbaar reageren alleen 
heel actieve onderwijsgevenden op zo'n 
aanbod. 
In samenspraak met een docent maat
schappijleer, die al enkele jaren veel 
werkt maakt van het energie-thema, be
sloot de Werkgroep tot een vernieuwde 
aanpak. Er werd een "leermiddelenavond" 
georganiseerd over kernenergie en al
ternatieve energie. Voor deze avond 
werden allerlei mensen uitgenodigd die 
in hun lessen/groepen aandacht kunnen 
besteden aan (kern)energie. De uit
nodiging geschiedde telefonisch ("of 
men interesse heeft", "ja" was meestal 
het antwoord} en daarna volgde een 

Werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaande.ren beschikt over een 
enorme hoeveelheid lesmateriaal, 
variärend van boeken, tijd
schriften, dia-series, video
banden, energiespelen tot een 
tentoonstelling. Het meeste 
materiaal wordt gratis uit
geleend. Daarnaast kan de Werk
groep zeven gastsprekers le
veren voor lessen op scholen 
en informatie-avonden. 
Voor· alle inlichtingen: 
Werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaanderen, Postbus 11, 
4564 ZG St. Janssteen. 
Telefoon: 01143-296 (Toine 
Huijsmans) 

schrift~lijke uitnodiging met de juiste 
plaats en tijdstip. De uitnodiging 
bleef .niet beperkt tot "maatschappij
leer" op scholen, maar werd ook ver
zond~n naar instellingen voor basis
educatie en het vormingswerk. Via de 
twintig vestuurde uitnodigingen kwa
men 8 scholen en instellingen naar de 
leermiddelenavond. Twee meldden zich 
af. Met deze score van 50 procent is 
de Werkgroep redelijk tevreden. 

voordelen 
Door de opzet van ~en leermiddelen
avond te hanteren, werden er drie 
vlieqen in één klap geslagen: 
- een bre~d veld werd in een keer be
naderd, en dat levert een enorme 
tijdsbesparing op; 
- het presenteren van lesmateriaal 
heeft als voordeel dat leraren en le· 
raressen er zelf mee aan de slag kun
nen. Dat moet ook wel, want de werk
groep heeft niet voldoende me.nskracht 
om op alle scholen voorlichting te 
geven; 
- onderwijsgevenden in hetzelfde vak 
kwamen elkaar als collega's tegen. 
Dit werd zeer op prijs gesteld, en 
er werd een voorlopige afspraak ge
maakt om meer van dit soort avonden 
te organiseren rond wisselende the
ma's. 
Boe presenteerde de Werkgroep deze 
avond? Het meeste lesmateriaal werd 
door de Werkgroep zelf geleverd. 
Voor ander materiaal werd een beroep 
gedaan op de provinciaal consulent 
Natuur- en Milieu-educatie. Op die 
manier kon een presentatie gegeven 
worden van bruikbare videobanden, 
diaseries, boeken, tijdschriften en 
brochures. Daarnaast werd een ten
toonstelling opgesteld ("Tegen de 
stroom in"). Enkele mensen van de 
WGKEZV, die bereid en in staat zijn 
om voorlichting te geven op scholen, 
werden aan de bezoekers voorgesteld. 



De avond zelf duurde van acht tot 
tien uur. Na de koffie en een wel
kemswoord gaf de Werkgroep een toe
lichting op het materiaal. Daarbij 
werden ook de eigen ervaringen ver
teld over het aankaarten van het 
onderwerp 'kernenergie' bij jongeren. 
Een opvallende ervaring is het feit 
dat het opsommen van allerlei gevaren 
van kernenergie bijzonder weinig in
druk maakt bij jongeren. Veel meer 
indruk wordt gewekt bij het toepassen 
van het Rampenplan in de plaats waar 
men woont. OOk voor kernenergie geldt 
het didactische principe dat bepaalde 
zaken en onderwerpen inzichtelijk en 

concreet voorgesteld moeten worden. 

Na de inleiding van de Werkgroep volg
de een rondgang langs het uitgestalde 
les- en leermateriaal. Er werden vi
deobanden bekeken en vragen beant
woord. 
De succesvolle avond werd informeel 
afgesloten, waarbij tevens afspraken 
werden gemaakt. 
Voorlichting door de Antikernenergie
beweging zal altijd belangrijk blij
ven, temeer daar ook het "andere" 
front (de atoQmlobby) steeds meer het 
belang inziet van het bespelen van 
de publieke opinie.=:=:=:=:=:=::==:=:: 

Het verdwenen radioactieve afval heeft weer voor een schandaal gezorgd. De zoveelste 
les uit het atoom-avontuur. De zaak komt hard aan, omdat West-Duitsland er bij be
trokken is. In "Atoomstaat en Grootindustrie" worden de Duitse verstrengelingen en 
connecties beschreven. 

Zweitausendeins sagt: 
Wer mit wem in Atomstaat 

und Gro8industrie . 
.&.m-Potitiker: Forschungs- schäft engagiert. Die M.A.N. deutsche Firmen. Vereine und Beziehungen. Geld. Bereits 

minister Dr. Riesenhuber Maschinenfabrik Augsbutg· lnstitutionen. die zur Atom· 4 Auflagcln. die 5. ist in Vorbe-
besitzt Patente in der Nürnbetg AG produziert Zen· industrie zählen. Darunter viele, reitung. Ober 600 Seiten. 2000 

Nuklearchemie. Dr. Walter trifugen fûr die Urananreiche- von denen Sie es nie denken Stichworte. Fester Einband. Das 
WaUmann. Ex-Bundesminister rung. entwickelte einen Spezial· würden. Natürtich sind auch die Lexikon gibt es nur bei uns. 
fûr Umwelt. Naturschutz und lader fûr Pershing und Cruise Betreiher und die Adressen aller Für22 DM. 
Reaktorsicherheit. hat eine Ver· Missile und baut/e über ihr bundesdeutschen Atomreakto-
gangenheit als AufSichtsratsmit· Tochteruntemehmen GHH ren enlhalten. Aufgefûhrt wer· Wo Sie das brisante 
glied der PreussenEiektra. die Sterkrade Atomreaktoren in den auch die 30 hochgefàhr· Lexikon bekommen. mehr als die Hälfte. ihres Strams Südafrika! lichen Forschungsreaktoren. die 
aus Atomkraftwerken bezieht. von der Ölfentlichkeit weit· 

Entweder persönlich in unseren Die Neben!lei·AufSicht. die sich Namen, Daten, gebend unbemerkt oft mitten in 
in Stunden rechnen läBt. wurde Städten und Wohngebieten ste· Zweitausendeins-Läden in Berlin 
mit fast 30.000 DM pro Jahr Beziebungen, Geld. hen und sehr viel weniger ge- KantstraBe 41-42, Essen Aachs· 
vetgütet. Rechtsaowalt Anton sichert sind als die bekannten markt 11, Frankfurt Parkhans 
Jaumann. Bayerischer Staats· Atom· und Landräte; Die nord- AKWs. Bei den groBen AKWs Hauptwache, Freibu~g-SchiJf. 
minister fûr Wirtschaft und Ver· rhein·westfätischen Stromriesen sind die radioaktiven Schadstof- straBe 10, HambuQJ Grindel· 
kehr. ist auch Präsident des R WE und VEW, der eine GroB- fe, Störfälle und StiUstände säu· allee 71, Köln EhrenstraBe 45, 
TûV, der an den Sicherheits· beteeiber von AKWs. der ande· berlich aufgetistet. Wer weiB München TürkenstraBe 65, 
studien von AKWs verdient. re verantwortlich ·fiir die Atom· schon. daB es im Atomkraft· Saarbrücken BahnhofStraBe 6. 
Straull, Franz Josef. Dr. h.c. ruine Lingen. leisten sich .Bei· werk Biblis bisher zu insgesamt ~r Post direkt ins Haus; 
muit. Träger des Südafrikani· räte". in denen jeweils mehr als 194 Störfällen und 78 SchneiJ.. der Coupon dafûr steht hier 
schen Orrteos der Guten Hoff.. 50 Lokalpolitiker einige Stun· abschaltungen kam. Dort steht drunter: 
nung. sitzt in AufSichtsräten so- den beisamrnensitzen. Für diese auch, was das AKW gekostet :x 
wohl der Rüstungs- als auch der nicht sehr aufreibende Tätigkeit bat. wer die Betriebsleiter sim!, Coupon: SPI12187 
Atomindustrie. Der seinerzeil spendiert R WE pro Jahr eine unter welcher 'lèlefonnummer 
wichtigste Befûrworter einer Tantieme von rund 13.000 DM. das AKW zu erreichen ist, an Einsenden an Zweitausendeins. 
deutschen Atom·Rüstung ist VEW zahlt ein Taschengeld von wen Sie sich wenden können. Postfach. F.·Porsche-Str. 37-39, 
heute knaltharter Befûrworter je rund 5.000 DM. wenn Sie Kontakt mit Gegnem 6000 Frankfurt am Main 61. 
von Wackersdorf. Die dortige Atom·Filz: Seit Jahren wird des AKW suchen. 
WAA soU just dann fertig wer· über den Atom-Filz gesprochen. lch bestcUe ___ Stück .wer 
dèn. wenn 1995 der Atomwaf· Doch den Filz scherte das Welcbe Interessen mit wem in Alomstaat und 
fensperrvertrag ausläuft. kaurn. denn es fehlte an ll!enlifi· GroBindustrie", Einzelpreis 

Atom=Bahn: Die brave Deut· zierungswissen. In der Strahlen· Politiker alles unter 22 DM. zuzüglich Versand und 

sche Bundesbahn. auf ihre Urn· schutzkommission. die Grenz· einen Hut brlngen. Verpackung. 

weltfreundtichkeit stolz. ist be- werte festlegt und nach Bedarf t.ietèllll1& solange Vormt reic:ht. Gewert>-

telligt an zwei Blöcken des ändert, sitzen uule, vor denen In .Wer mit wem in Atomstaat Ucher Weiterverkauf von Sachen aus der 

wir eigentlich geschützt werden und GroBindustrie" finden Sie Zweiu.usendeins-Produktion bedarfin 
Atomkraftwerkes Neekar in jedem Alll der schriltlichen Geneh-
Neckarwestheim (das AKW mit sollten. Politiker verpllichten Namen und lnformationen über migung durch die Geschiiftsleitu111. 

den vielen lockeren Schrauben). sich in Firmenaufsichtsräten uule, die immer wieder in ver· KEJNE Lieferung ins Ausland! 

Die Bundesbahnpräsidenten den lnteressèn von Atomkon- schiedenen Funklianen ver· Zahlungsweise: 
Wolfgang Bannas und Peter zemen. Vorstände und öe- schiedene Positionen in Atom- 0 !eh fûge I Post/Bankscheck 
Lisson sitzen dort im VerwaJ.. schäftsfûhrer der Atomindustrie staat und Atomwirtschaft be· beiüberDM 
tungsrat betäligen sich in der Politik. kleiden. Wenn also wieder mal + 3,50 DM Versand. 

Ausgerechnet Atom-Belürwor· ein .Experte" auftritt. dann kön-
Atom·Berlin: Das HaJm..Meit· ter werden Atom-KontroUeure. nen Sie nachschlagen. in wessen 0 Lieferung per Nachnahme 
ner·lnstitut hat bei der K WU· Warurn konnte bisher so wenig Diensten er steht, welche Ámter (NN· & Versandkusten wiU ich 
Tochter Interatom den modern· dagegen getan werden? Weil der er schon heldeidele. welche tragen). 
sten Atom·Forschungsreaktor Atom·FIIz sehr dick und ver· Atom·Zitate von ihrn stammen. Den gratis Katalog ( 160 Seiten) 
der GroBforschungszentren be- woben ist, lnformalionen und Auch bei Poütikem sind diese erhalte ich schon regelmäBig. 
steUt, der dann in der ehemali· Daten fehlten. lnformationen hilfteich. wenn Oja Onein 
gen Reichshauptstadt betrieben Das Lexikon .Wer mit wem in manlfrau wissen will, welche 
werden soli. Bei einem Atom· Atomstaat und GroBindustrie" Interessen neben unser aUer 
unfall werden die Westberliner Gemeinwohl von den Herren Name. Vomame 

wohl in die DDR flüchten bestebt aus drei Teilen: Dem 
Atomlobbyisten unter einen 

wotlén. 
einleitenden Essay, der Varwort SlraBe.Nummer 
und Gebrauchsanleitung zu· Hut gebracht werden. 

Atom·lndustrie: Die Hoechst AG gleich ist. dem Hauptteil mit .Wer mit wem in Atomstaat und l'bsllcluahi.Gn 

ist auch noch über ihre Tochter· rund 2.000 Stichwörtem und GroBindustrie" ist ein brisantes 
untemehmen stark im Atomge· dem Register. Enthalten sind uxikon. Mit Namen. Daten, Unterscltrift,Datum 11907 11 



BOEKBESPREKING 

Zeven procedures tegen Borssele 
Borssele werd het eerste demonstratieobject in Ne
derland voor de tegenstanders van kernenergie. 
Naast de bekende spandoeken ondernamen diverse per
sonen en verenigingen stappen bij de rechter. Wat 
is per saldo de opbrengst hiervan geweest ? De Werk
groep Energie en Milieuonderzoek van de Leidse Uni
versiteit startte een onderzoek dat door M. Rirnrnel
zwaan en w. van Noort werd uitgevoerd. 

Toon de Laaf 
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Opmetkelijk is dat de schrijvers de 
demonstranten steevast de benaming AKB 
geven, terwijl uit de beschreven pro
cedures blijkt dat in geen enkel geval 
de AKB als eisende partij of anders
zins deelneemt aan de gevoerde proce
dures. "In de regel heeft de energie
beweging zelf onvoldoende deskundig
heid in huis en zal zij externe des
kundigen moeten inschakelen: advocaten, 
soms ook deskundigen op inhoudelijk 
gebied". Deze laatste zin stelt dat de 
energiebeweging dus uit een groep on
deskundigen bestaat. Een toch wel ge
vaarlijke stelling. Het is aantoonbaar 
gebleken dat zelfs deskundigen tegen 
kernenergie zijn. 
Een andere typering is:"De financiën 
waren geen onoverkomelijk rpobleem 
voor de AKB, ook al omdat menig par
ticulier aanspraak kon maken op gratis 
rechtsbijstand". Ik wil niet beweren 
dat het werk van Rimmelzwaan en Van 
Noort niet nuttig is. Na evaluatie van 
de procedures is hun belangrijkste 
conclusie dat inschakeling van de 
rechter in Nederland weinig zin heeft. 
Geen enkele zaak is dan ook door tegen
standers van kernenergie gewonnen. 
In de loop der jaren zijn er zeven ju
ridische acties tegen Borssele onder
nomen: 
"1 • De bezwarenprocedure tegen de 

aanvraag voor een oprichtingsver
gunning begint in augustus 1970. De 
beroepsprocedure tegen de vergunning
verlening dateert van 1972. 
2. In datzelfde jaar gaat de bezwa-

renprocedure tegeh de aanvraag 
voor de werkvergunning van start die 
in 1973 wordt gevolgd door de beroeps
procedure tegen de vergunningverlening. 
De beroepsprocedure tegen de oprich
tingsvergunning neemt bijna 3~ jaar in 
beslag, en die tegen de werkvergunning 
meer dan zes jaar. 
3. In januari 1973 is een zogenoemde 

BAS-procedure (Beroep Administra
tieve Beschikkingen, voorloper van de 
wet AROB) aangespannen tegen het feit 

dat een veiligheidsrapport dat bij de 
aanvraag voor de werkvergunning ge
voegd was, in de Duitse taal was ge
steld. De BAS-procedure heeft een jaar 
geduurd. 
4. In december 1973 begint een civie-

le procedure tegen de Staat der 
Nederlanden over het ontbreken van een 
rampenplan. De eisers gaan tegen de 
uitspraak van de rechtbank in hoger 
beroep bij het Hof, dat in juni 1977 
uitspraak doet. 
5. De derde bezwaren- en beroeps-

procedure, die gericht is tegen 
de verlening van een wijzigingsvergun
ning voor de kerncentrale, neemt in 
mei 1979 een aanvang. De vergunning 
heeft betrekking op vergroting van de 
capaciteit voor de opslag van radioac
tief afval. De Kroon heeft in deze 
zaak nog geen uitspraak gedaan. 
6. In februari 1981 start de bezwa-

ren- en beroepsprocedure tegen de 
verlening van een bouwvergunning voor 
een afvalopslaggebouw. De afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State 
doet in november 1983 uitspraak. 
7. Tenslotte is in januari 1982 be-

roep aangetekend tegen de lozings
vergunning. Ook in deze zaak heeft de 
Kroon nog geen uitspraak gedaan." 
Na deze summiere opsomming van de be
sproken zaken rest mij een woord van 
lof voor deze studie. We kunnen nog 
een vervolgstudie verwachten. 
De studie is in goed Nederlands, in 
dit geval ook begrijpelijke taal, ge
zet. waar nodig citeert men uitspra
ken en uit literatuur.:=:=:=:=:=:=:=:=: 

"Juridische acties tegen de kern
centrale Borssele", door M. Rim
melzwaan en w. van Noort. 
Werkgroep Energie en Milieuonder
zoek, Rijksuniversiteit, Leiden. 
1986, 74 pp., prijs circa f 8,-. 

Bestellen: 071-273794 1 273795 



Kolenvergassing op Moerdijk? 

Het is nog niet zo lang geleden dat 
vrijwel heel 'links' zich verzette te
gen een uitbreiding van het aandeel 
van steenkool als brandstof voor de 
elektriciteitsproductie. Lees er de 
verkiezingsprogramma's uit het begin 
van de jaren tachtig en de uitslag van 
de Brede Maatschappelijke Discussie 
maar op na. De belangrijkste bezwaren 

·waren van milieuhygiënische aard (zu
re regen, aantasting ozonlaag, en 
d~rgelijke), maar ook het afvalpro
bleem, de productiemethoden en voor 
sommigen het feit dat 'schone' kolen 
vooral uit Zuid-Afrika moesten komen, 
droegen bij aan deze weerstand. 
Nu de discussie over kernenergie in 
een impasse verkeert, lijken de kansen 
voor steenkool te keren. Vooral het 
kolenvergassings-procádá mag zich in 
een groeiende belangstelling verheug
en. In de verkiezingscampagne voor de 
Provinciale Staten vorig jaar, maakte 
bijvoorheelde de PvdA in Brabant zich 
sterk voor de bouw van een kolenver
gasser. Vanuit de industrie en de elek
triciteitswereld wordt hoog opgegeven 
van deze nieuwe technologie. Er zijn 
sedert 1986 diverse proeffabrieken in 
bedrijf, in West- Duitsland, de VS en 
in Engeland, en ook in Nederland be
staan er min of meer concrete plannen 
0111 in Buggenurn (Limburg) een 225 MWe
installatie te realiseren . Deze wordt 
voorbereid door de E.P.Z., het elek
triciteitsproductiebedrijf van PLEM 
en PNEM, samen met de KEMA. 
Door de SEP en het Ministerie van Eco
nomische Zaken zijn studies in gang 
gezet die dit jaar afgerond zullen 
worden, en onlangs publiceerde de 
NEOM een inventarisatierapport waarin 
een overzicht staat van de vele in 
ontwikkeling zijnde procédá's. Uit dat 
l aatste rapport blijkt ook hoeveel on
zekerheden er nog bestaan rond het 
kolenve rgassingsprocédé. OOk over de 
milieugevolgen bestaat nog weinig ze
kerheid en over het vrijkonende vliegas 
meldt het NEOM-rapport dat "t enminste 
een klein gedeelte moet worden aange
merkt a ls chemisch afval". En wat 
moeten we denken van de verwachting 
dat de NOx-en so2-emissies zeker vol
doen aan de huidige emissie-eisen voor 
kolengestookte centrales? Alsof die 
eisen scherp genoeg zijn! 

Wat heeft Moerdijk met dit verhaal te 
maken? Het is bekend, zoals gezegd, 
dat EPZ plannen heeft voor een klein
ere kolenvergassingseenheid in Bugge
num. Deze zou in de tweede helft van 
1990 in bedrijf moeten komen. Maar 
de EPZ denkt verder vooruit. Een gro· 
tere centrale zou in de toekomst al
leen nog op Moerdijk terecht kunnen 
vanwege het grote ruimtebeslag, de 
behoefte aan koelwater en goede aan
voerfaciliteiten over zee. 
De locatie die de PNEM al in optie 
had op het industrieterrein voor de 
vestiging van een of twee kerncentra· 
les, voldoet aan al die vereisten. 
Daarom is EPZ nu in onderhandeling 
et Moerdi jk om de helf~ van deze op
tiegrond te verwerven. Uiteraard te
gen een vriendenprijsje. Het nood
lijdende Industrie- en Havenschap 
Moerdijk zou daarmee ook weer een 
stukje van haar forse tekort weg 
kunnen werken. Het is nog maar de 
vraag of de milieu- en energiebeweg
ing zo gelukkig moeten zijn met deze 
nieuwe quasi-schone vervuiler. Het 
levert in ieder geval geen bijdrage 
aan onze wens om de verbranding van 
fossiele brandstoffen ter ug te 
dringen.========================== 

Wilbert Willems 
Statenlid Links Brabant 
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De KEMA ligt voor 

Gerard van Wijk (49) heeft op zondag 
15 november 1987 een uiterst snelle 
halve marathon gelopen (52 minuten 
en 6 seconden) . Niettemin heeft de 
o rganisatie hem gediskwalificeerd en 
~schrapt uit de ui tslagenlijst : van 

:'ii jk had de zaak geflest . 
Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat 
,;.:r.ateur- marathonlopers een rondje 
overslaan of stukken afsnijden . Maar 
het is wel vreemd dat zo iemand i n 
het dagelijkse leven optreedt als 
·.10orlichter bij de " Arnhemse Instel
lingen " (KEMA , GKN , VEEN en VDEN) . 
Worden daar ook rondjes overgeslagen 
en kromme stukjes rechtgetrokken? 
Wie voorlicht , ligt voor , nietwaar? 

STRALING EN LANDBOrn~ 

Vereniging Werkgroep Kernenergie 
Zeeuws-Vlaanderen organiseert op maan
dag 25 januari 1988 een voorlichti ngs
avond voor boeren . Na de ramp in Tsjer
nobyl is de bezorgdheid in agrarische 
kringen ook toegenomen . De gevolgen 
van een kernramp in Nederland of België 
(4 kerncentrales in Doel) zullen hard

e r inslaan . Dr . L. Reijnders (Stich
t:l ing Natuur en Milieu) en Drs . H. Mol 
(Ministerie van Landbouw en Visserij ) 
houden ieder een inleiding . 
Gemeenschapscentrum "den Dullaert", 
Sportlaan 14 , Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) 
aanvang: 20 . 00 uur 
I nformatie bij: Toine Huijsmans , Post
bus 11 , 4564 ZG St. Jansteen 
t elefoon: 01143-296 of 01140-14084 
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CURSllS MILIEU 

Energiewinkel Ni jmegen en de voor
lichtingsgroep van Vereni ging Mili eu
Defensie organiseren een cursus 
Milieu in Nijmegen . De cycl us start 
op 2 februari a . s. en duurt tien we
ken. Voor deelname is geen deskundig
heid vereist, maar wel interesse in 
de milieuproblematiek . De organisato
ren hopen dat deelnemers een stimu
lans krijgen om zelf actief te worden 
~anmelding door overmaking van f 40 ,
(inclusief cursusmateriaal en excur
sies) op gironummer 42 . 94 . 718 t . n.v . 
Energiewinkel Nijmegen , onder vermel
ding van "Cursus Milieu 1988 " . 
Inlichtingen : 080-237544 
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