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REDACTIONEEL 

Lange tijd heb ik me er tegen verzet, 
maar na de honderden ingezonden woe
dende brieven van verontwaardigde al
licht-abonnees over het vermeende on
vermogen van de redactioneel-scribent 
om ook maar met enig verstand van za
ken een zinnige uiteenzetting te ge
ven over de gevaren van kernenergie, 
wordt het tijd om met dit hardnekkig 
misverstand eens en voorgoed af te 
rekenen. 
Alleen al het idee dat de redactie 
van allicht voor het redactioneel een 
labbekakkerige nitwit-yuppie zou heb
ben ingehuurd, die in trendy turbo
taal zijn frustraties van wetenschap
pelijke onwetendheid probeert te ver
bergen achter op een goedkope tekst
verwerker geproduceerde flauwekul, is 
voldoende reden om in dit redactioneel 
mijn kennis in dienst te stellen van 
de strijd tegen de kernmafia. 

Laat ik beginnen met vast te stellen 
dat ook internationaal weinig over
eenstemming bestaat over de toelaat
bare doses ioniserende straling met 
betrekking tot de gevolgen hiervan 
voor de gezondheid van de bevolking. 
Wat de mogelijke genetische effecten 
hiervan betreft is het zonder meer te
kenend dat ik destijds minister Van 
Aardenne in overweging heb gegeven om 
de mutagene werking van ioniserende 
straling door een getal weer te geven 
en dit te doen uitdrukken in de equi
valente hoeveelheid ioniserende stra
ling. 
Maar helaas heeft ook deze minister 
getwijfeld aan mijn empirisch opge
bouwde deskundigheid. 
Het kan de minister ook toen toch niet 
ontgaan zijn dat het altijd nog zo is 
dat er méér PWR's gebruikt worden voor 
de voortstuwing van schepen dan voor 
het opwekken van elektriciteit?! 
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Ook Van Aardenne moet hebben opgemerkt 
dat in de betreffende verbindingen het 
uraan in twee verschillende valentie
toestanden voorkwam, namelijk 4-waar
dig in U0-2 en 6-waardig in UF-6. Ook 
in waterige oplossing zijn deze valen
ties terug te vinden, namelijk respec
tievelijk in het ion U-4+ en in het 
uranylion (U0-2)2+, 
Van Aardenne - als waterige oplossing 
bij uitstek - moet toch op de hoogte 
zijn geweest van het feit dat op over
eenkomstige wijze plutonium zowel kan 
voorkomen als 4-waardig kation PU-4+ 
en als 6-waardig in het plutonylion 
(PU0-2)2+ ?! 
Ten einde raad - en inmiddels was Van 
Aardenne door zijn corruptieverwikke
lingen ook zover - heb ik geprobeerd 
Ruud Lubbers zelf te overtuigen van 
het feit dat deze zure waterige op
lossing in contact met een oplossing 
van tributylfosfaat in een koolwater
stoffractie (dodecaan) gebracht, zou 
kunnen leiden tot een catastrofale 
ramp en uiteindelijk daarmee ook tot 
de val van zijn kabinet. Maar Lubbers 
dacht dat ik het nog steeds over Van 
Aardenne had: "Die lozen we en de 
splijtstofproducten en transuranen 
blijven in die waterige oplossing 
achter", was Ruuds reactie . 

Ik moet toegeven, dat ik vanaf dat 
moment vaak zelf niet meer wist waar 
ik het over had. En ik moet toegeven 
dat de politieke val van die ene zure 
waterige oplossing niet heeft mogen 
leiden tot de oplossing van het kern
energievraagstuk.=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:: 
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IMAGO ATOOMINDUSTRIE GESCHONDEN DOOR SCHANDALEN 

Bet regeeraccoord van de nieuwe Bel
gische regering (bestaande uit socia~ 
listen, christen-democraten en Volks
Unie) bevat een aantal opaerkelijke 
afspraken op hot gebied van de ener
gievoorziening. Rationeel Energie
verbruik (energiebesparing) zal finan
cieel worden ondersteund aiddele extra 
investeringen in boogwaardige techno
logie. Ook de ailieu~ffecten van bet · 
energieverbr.uik krijgt prioriteit, ter
wijl warate-kraçbt-koppeling bijzonde-
re aandacht zal krijgen. · 
De meest opvallende passage heeft be
trekking op kernenergie: "wat betreft 
het aanbod (van elektriciteit) zal 
een brede waaier van scenario's worden 
opgeaaakt, waarbij voorrang za,l worden 
verleend aan scenario's die een nieuwe 
nucleaire eenbeid in Belgi8 uitsluit
en", Deze zinsnede betekent een olllle
zwaai in het Belgische energiebeleid: 
aet bijna 70% atooastroom (uit ·zeven 
kerncentrales) lijkt Belgil verzadigd. 
De nieuwe regering lijkt niet van 
plan vergunning te verlenen voor de 

Nieuwe wind door België 
Twaalf onderzoek-commissie bestuderen de onregelma
tigheden in de Belgische atoomindustrie. Een van de 
eerste conclusies luidt, dat het imago van deze sec
tor een flinke deuk heeft opgelopen. De Belgische 
overheid tracht meer greep te krijgen op de elektri
citeitssector, en het Belgische publiek begint te 
twijfelen aan de onkreukbaarheid van de atoomlobby. 

bouw van een achtste kerncentrale, die 
in Doel zou ~eten verschijnen, 
De elektriciteitsaaatschappijen zijn 
woedend, niet alleen omdat Doel-5 niet 
gebouwd aag •orden, aaar vooral oadat 
deze rerering ook haar aandeel in de 
elektriciteitsproduktie wil verhogen. 
Verder W"il Brussel de structuur en de 
taakstelling van een aantal controle
organen evalueren en aanpassen , De 
particuliere elektriet te i ts bedri.jveo 
voelen de hete adea van de Belgische 
overbeid in hun nek blazen, 

Bier is sprake van een nieuwe politiek, 
die ingegeven lijkt door de recente 
schandalen (in en rood Mol) aet radio
actieve afvalstoffen . Ben van de les
sen uit het gebeurde, is bet ontbre
ken van afdoende controle op de enorae 
stroom radioactieve stoffen in, naar 
-o door Belgil. Tijdens een ae~ting 
in Turnhout, op 25 aei 1988, werd er 
hardop geklaagd over het tekort aan 
HDskracht en apparaten bij de i·nstao
ties die toezicht aoeten houden op het 

Wim Kersten 
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Kernenergiepark van Doel 

nucleaire afval, Het NIRAS (Nationaal 
Instituut voor Radioactief Afval en 
Splijtstoffen) is bovendien niet be
voegd om afval uit het buitenland te 
controleren, aldus B, Vander Borght, 
kabinetsmedewerke.r bij het m.inisterie 
van Economische Zaken. Juist dat bui
tenlandse kernafval heeft geleid tot 
het "schandaal van Mol", 
Terwijl de overheid geen geld heeft 
om het bewuste radioactieve afval in 
goede banen te leiden , maken de Bel
gische elektriciteitsmaatschappijen 
enorme winsten . Over 1987 bedroeg de 
gezamelijke netto w~nst f 290 miljoen. 
De lusten en de lasten van kernener
gie zijn zeer ongelijk verdeeld , 
Het is niet verwonderlijk dat een min 
der liberale regering ~~eer greep wil 
krijgen op de elektriciteitssector, 
die hoofdzakelijk op kernenergie 
draait en hoge winsten maakt. 
"Zij liggen niet .wakker van het ra
dioactief afval . Ze gaan ervan uit 
dat de staat daarvoor opdraait, WiJ 
(Christelijke Volks Partij) vinden 
dat de energieproducenten daarvoor 
moeten gaan betalen en geld op tafel 
moeten 1eggen", aldus B. van Bompaey 
(CVP) in Turnhout. 
Zelfs de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Studiecentrum voor 
Kernenergie (SCK) in Mol,. de heer I. 
van Vaerenbergh, wijst in die rich
ting: "Een van de grote !outen (van 
de kernindustrie) is geweest dat ze 
in eerste i .nstantie aan de winsten 
hebben gedacht. Ze hebben zich niet 
bekommerd om de publieke accaptatie 
van kernenergie. Maar ni Tsjernobyl 
en via deze afvalincidenten begint 
het publiek, en de overheid twiJfels 
te krijgen". 

Met zo'n opmerking stelt Van Vaaren
berg zich op als een neutrale waarne
mer, terwijl 'zijn' studiecentrum 
nauwe banden heeft met de exploitant· 
en van kernenergiecentrales in Belgiê. 
Maar het SCK verkeert momenteel in 
een zeer vervelende en benarde pos i tie 
en wil er alles aan doen om baar kre
diet bij overbeid en bevolking terug 
te winnen . 

In het openbaar beweert het SCK dat 
de hoogs te top , de Raad van Bestuur, 
niets afwist van de omkooppraktijken 
en gee.n weet had van ongeoorloofde 
handelingen met radioactief afval . 
De Raad van Bestuur zou niet bekend 
zi j n met bet feit dat er afdelingen 
draaiden zonder de vereiste vergun
ningen. Alle schuld wordt gelegd bij 
de verantwoordelijke werknemers, in 

een poging om 'het schandaal' te iso
leren tot een vijftal individuele 
werknemers. Op di~ manier hoopt het 
Studiecentrum een algemene publieke 
veroordeling t e ontlopen . 
Bovendien probeert men nog een intern 
gevaar af te wenden: het personeel 
lijdt onder een vertrouwenscrisis en 
raakt gedemotiveerd . Zij worden door 
buitenstaanders gewantrouwd en ze ge
loven hun superieuren niet meer . Het 
paradepaardje van Belgiê, zoals het 
studiecentrum sinds 1956 wordt genoemd, 
dreigt te struikelen. 

Ondanks alle gebeurtenissen zijn vrij
wel alle Belgische politieke partijen 
het eens over de vraag wat er met het 
SCK moet gebeuren . Het geschonden ima
go moet worden opgepoetst en er moeten 
toekomstplannen op tafel komen met 
nieuwe taken voor het studiecentrum . 
Alleen Agalev (Anders Gaan Leven I de 
Belgische Groenen) propageert een al
gehele doorbraak rond de taken van het 
atoomcentrum: omdoping tot een alge
meen studiecentrum voor energie, waar
bij ook duurzue energiebronnen en 
energiebesparing tot de hoofdtaken be
horen . De andere partij en volstaan 
met een kleinere invulling: de ont
manteling van kerncentrales, :fundamen
teel nucleair onderzoek en afstoting 
van de afdelingen voor behandeling van 
radioactieve afvalstoffen. 
De "Transnukleara:f:faire", de smeer
gelden en de onregelmatigheden bij de 
afvalverwerking, hee:tt de myt;he van 
de onkreukbaarheid van kernenergie 
definitief doorbroken . Ook het geslo
ten :front van de Belgische atoomlobby 
vertoont scheuren , omdat niet iedereen 
in deze sector van oordeel is dat het 
maatschappelijk be.lang (gevaar voor 
de volksgezondheid) ten koste mag gaan 
van het persoonli jk wins tbejag. Bij de 
verhoren van werknemers, in het kader 
van een aantal onderzoeken rond deze 
affaire, vliegen de beschuldigingen 
over en weer. De sfeer in de Belgische 
atoomenergie-sector lijkt goed verpest. 

Een van de lessen uit het schandaal is 
het :feit dat nu voor iedereen is komen 
vast te staan dat de controle in en 
over de kernenergie-sector onvoldoe.nde 
is. Er is geen sprake van een sluiten
de boekhouding van alle radioactieve 
sto~:fen . In april circulee.rde een be
richt dat men in Mol 8 kilogram pluto
nium kwijt zou zijn. In alle toonaarden 
werd deze bewering ontkend en als een 
indianen-verhaal a:fgedaan ... totdat men 
na zorgvuldig onderzoek moest toegeven 
dat men inderda.ad die 8 kilo niet mee r 
kon terugvinden in de plutonium-boek
houding. Een wrange constatering, want 
het .gaat öier om een van de giftigste 
stoffen ter wereld . Het materiaal zou 
in kleine boeveelheden ("hondersten 
en tienden grammen") overal verspreid 
zitten in en rond de afvalverwerkende 
installaties. 
De •vermissing ' van deze hoeveelheid 
plutonium werd bovendien in verband 
gebracht met connecties tussen Mol en 
Pakistan . Ofschoon de onderzoekacom-



ATOOM AFVAL- schandaal in het kort 

21 oktober 1986: Een vrachtwagen van 
de firma TRANSNUKLEÄR, op weg naar 
Mol, kantelt en verliest een deel van 
de licht-radioactieve lading. Onder
zoek wijst uit dat de vrachtbrieven 
niet kloppen. De Belgische overheid 
beweert dat er niets aan de hand is. 

2 december 1986: Op de klacht van het 
gemeentebestuur van Ham (waartoe 
Kwaadmechelen behoort) dat zij niet op 
de hoogte was gebracht van het feit 
dat de verongelukte vrachtwagen radio
actief afval vervoerde, antwoordt de 
overheid dat dit wettelijk niet vereist 
is. 

begin april 1987: Een werknemer van 
het atoomconsortium NUKEM in Hanau 
(West-Duitsland) pleegt zelfmoord. De 
Duitse regering start een onderzoek, 
waaruit zal blijken dat TRANSNUKLEAR 
al jaren smeergelden betaalt. 

17 augustus ~: "Der Skandal Trans
nuklear" als documentaire op West
duitse televisie. In het programma 
wordt vermeld dat ook een aantal Bel
gen betrokken zijn bij deze affaire. 

8 september 1987: Omdat de Belgische 
regering niet reageert, beleggen de 
Vlaamse Groenen een persconferentie 
met de feiten over Transnuklear, Mol 
en de vermeende smeergelden. 

15 september _1987: Schriftelijke Ka
mervragen over de Transnuklear-trans
porten. De regering weet van niets. 
Het hoofd van de afvalafdeling van 
SCK te Mol wordt ontslagen wegens het 
aannemen van smeergelden. 

17 september 198~: Nieuwe onthulling
en door Vlaamse Groenen over onder
aannemer SMET-JET, een firma die al 
eerder betrokken was bij afvalschand
alen. Personeel van deze firma be
dient een Duitse installatie, die af
gekeurd zou zijn. Zonder vergunning 
wordt afval geconditioneerd in Mol. 
Vragen over de controle op de afval
verwerking in Mol. En vragen over de 
wettelijkheid van 600 kilogram pluto
nium dat aanwezig is bij de firma 
Belgonucleaire in Mol. 

missies hun werk nog niet voltooid 
hebben, wordt ten stelligste beweerd 
dat er geen enkele sprake is van een 
dergelijk "connectie". In dit kader 
wordt openlijk geklaagd over dè rol 
van de Belgische en buitenlandse me
dia die bepaalde zaken Uit hun ver
band zouden rukken en andere zaken 
enorm zouden opblazen. 
Anderzijds wordt gesteld dat juist de 
media de Mol-affaire in de openbaar-

~~~2tember 1987: Kamervragen over 
het ontbreken van benodigde vergun
ningen. Minister deelt mee dat de 
DEWA-installatie sinds 18 september 
1987 niet meer in bedrijf is. 

10 oktober 1987: Regering deelt mee 
dat voor rekening van de Westduitse 
firma Hanauer Atomfabrik ALKEM exact 
609,9267 kilo plutonium lag opgesla
gen bij NV Belgonucleaire in de pe
riode 1976 tot 1985. Twijfels over 
het exacte bedrag, omdat men vrijwel 
nooit een kloppende boekhouding voor 
elkaar krijgt. 

5 januari 1987: Meer dan veertien 
maanden na het Transnuklear-ongeval 
in Kwaadmechelen wordt een commissie 
ingesteld om de gevolgen op het mil
ieu te bestuderen. Inmiddels wordt 
duidelijk dat er honderden transport
en hebben plaats gevonden, waarbij 
de vrachtbrieven niet klopten. 
De Belgische overheid blijft zich 
zeer passief opstellen. Minister Tin
demans (Buitenlandse Zaken) verklaart 
openlijk dat België eigenlijk te veel 
bezoek krijgt van internationale in
specteurs. Een efficiënte controle 
op de kernindustrie is volgens hem 
niet mogelijk. 

14 januari 1988: In de Belgische Ka
mer wordt--een--;-erzoek ingediend om 
een onderzoekscommissie in te stel
len ten einde de hele affaire boven 
water te krijgen. 

20 januari 1988: Het Hoog Comitee van 
Toezicht, belast met een onderzoek 
naar de nucleaire schandaien, krijgt 
van onderzoeksrechter Jacobs (Turn
hout) geen toestemming om de boeken 
van firma SMET-JET te onderzoeken. 
Ook het ontslagen hoofd van de SCK
afvalafdeling (zie 15/9/87) mag niet 
ondervraagd worden. De Belgische 
Justitie lijkt het onderzoek te blok
keren. 

De hele affaire wordt onderzocht 
door twaalf commissies van Europese 
Gemeenschap, Europarlement, Nationa-

'le regering van België, Waalse Rege
ring, Vlaamse deelregering, enz.enz. 
Tot op heden (1 juli 1988) zijn er 
nog geen openbare rapporten versche
nen. Men hoopt op het eind van deze 
zomer de affaire in beeld te hebben, 
om daarna de noodzakelijke conclu
sies en consequenties te trekken. 

beid hebben gebracht. Kamerlid R. 
Geeraards (Volksunie): "Goed, er is 
een schandaal. Maar de media hebben 
daar een plutonium-affaire aan gekop
peld. Dat had allemaal voorkomen kun
nen worden als het SCK sneller met 
informatie was gekomen. Nu reageerde 
men pas op de berichten in de pers, 
en ontstond er in de geesten van de 
mensen een plutonium-connectie".==== 5 



TILBURGS BEORijF LEVERT WINDMOLEN MN LIBIË 

Zonnewinst 
Het Tilburgs windmolenbedrijf Zonnewind ins talleert 
in augustus een windmolen (Zwaluw 5) in Libië , dat 
ondanks gigantische aardolievoorraden verder kijkt 
dan de komende 20 jaar. Joost van der Aalst ging 
de motieven van Zonnewind achterna. 

Joost van der Aalst 
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"Waarom geen windmolen verkopen aan 
een ontwikkelingsland? Met deze vraag 
beland je in een moralistisch vraag
stuk waarin het Westen uiteindelijk 
weer gaat bepalen wat wel o f niet 
goed is. Wij denken daar bij ZoD.lle
wind alleen nog pragmatisch over : 
het is de klant die zelf wel kan uit
maken ot die ons produkt wil. Dit 
denkproces heb ik in Turkije geleerd . 
Daar wilde een jongen mijn zaklamp 
ruilen tegen enkele originele olie
lampjes . Toen dacht ik , dat hij die 
lamp toch weg moes~ gooien als de 
batterijen op zijn . L.ater realiseerde 
ik mij dat die jongen vast wel nieuwe 
op de kop kan tikken met wat ruilhan
del. Waar halen wij toch die bevoog
dende pretentie van.daan?" Aldus Rikus 
van der Klippe, aedewerker bij Zonne
wind. 
Windenergie heeft in Nederland niet 
die vlucht gekregen waar zoveel milieu
voorstanders voor pleiten . Op dit mo
ment draaien er zo'n 110 particuliere 
molens, en schoorvoete.nd zijn er vijf 
windllolenJ)arken uit de grond gestampt 

VllD de antikernenergiedemonstraties 
zijn er enkele Nederlandse windmolen
bouwers opgestaan, waarvan Zonnewind 
er 'één was. Maar de thuismarkt bleet 
klein en de concurrentie groot, m.ede 
door het aanbod van Deense en Belgische 
molens . Zonnewind wilde de slag niet 
verliezen en zocht daarom haar klanten 
over de grenzen. 
"Er komen allerlei signalen uit ont
wikkelingslanden, waarvan China en In
dia niet de kleinste zijn . Die getuig
en van grote interesse i n windenergie. 
Het Westen heeft daarin nog een tech
nische voorsprong. China speurt de ge
hele internationale markt at naar de 
meest geschikte molens , die gedurende 
een jaar in 's werelds grootste wind
tunnel worden getest . Als er dan een 
molen wordt goedgekeurd, dat gaat Chi
na een contract aan met de fabrikant 
om in licentie die molen in eigen pro
ductie te nemen . Uiteraard draait Zon
newind niet in dit circuit mee , maar 
in een dergelijke constructie denkt 
het bedrijt wel aan technologie-over
dracht. " 

overdracht van technolo~e 
De eerste molen die bet land uitgaat 
is bestemd voor Libiê. Daar wordt in 
het najaar een windenergie-conferentie 
p.ehouden voor Noord- Afrika en bet Mid
den Oosten. Die molen staat er dan als 
demonstratiemodel te midden van een 
aant al andere molens. De belangstel
ling van Libiä voor windenergie 
gaat verder, iets wat vreemd mag lijk
en voor een olie-exporterend land . 
Maar de voorraden olie geven slechts 
een garantie voor de ~omende 20 jaar. 
Bovendien w.il Libië vruchtbare woes
tijngronden verder ontwikkelen tot 
landbouwgrond. Daarvoor kunnen wind
.molen.s de meest geschikte technologie 
zijn voor i rrigatiedoeleinden . 
"De Zwaluw 5 is een onderhoudsvrije 
molen voor de opwekking van elektrici
teit, waarmee een wateTpomp kan draai
en. Met ee~ rotor die direct gekoppeld 
is aan de generator , is er een minimum 
aan bewegende onderdelen die normaal 
~esproken de meest kwe tsbare punten 
van een molen vormen. De lagere hebben 
een geteste levensduur die gelijk is 
aan die van de generator. En voor de 
wieken zijn glij-lagers ontwikkeld, 
waardoor je deze molen zonder verder 
naar om te kijken zijn werk kan laten 
verrichten. Ook bij de keuze van de 
materialen is gelet op de duurzaam
heid" . 
Met de levering van áén windmol en aan 
Libiö ben je toch nog ver verwijderd 



van technologie-overdracht . Bovendien 
zijn de overhead-kosten voor marketing 
en begeleiding in dat geval erg boog . 
"Zonnewind wil uitgaan van orders van 
tenminste vijf molens, rekening boud
end met bet feit dat de klant graag 
eerst wil ervaren wat bij aanscba.ft . 
Hoewel de ontwikkelingskosten niet ge
heel verre~end zijn in de kostprijs, 
zit er verder geen subsidie op de mo
len. Om een goede begeleiding en in
structie bij bet plaatsen van een mo
len betaalbaar te houden, zoekt Zonne
wind naar een lokale compagnon. Zo'n 
bedrijf kent de eigen cultuur, wat een 
betere garantie is ter voorkoming van 
installatiefouten als een tekeni·ng met 
beschrijving kan bieden. Zoals gezegd, 
denkt Zonnewind aan technologie-over
dracht. De eerste deelname uit bet 
land van bestemming zal in de masten
bouw zijn. Als bet mogelijk is willen 
wij bet wikkelen van de generator 
ook onmiddellijk lokaal uitbesteden. 
Op de langere termijn kan bij voldoen
de belangstelling de complete molen 
in licentie worden gebouwd door de 
compagnon. Voor Zonnewind blijft uit
eindelijk nog de verdere ontwikkeling 
van molens en ander onderzoek als 
taak over. Want uiteraard ligt bet 
niet in de bedoeling van bet bedrijf 
om zich op den duur overbodig te maken." 

energ1ecns1s 
De vraag dringt zich op wat Zonnewind 
zo hoopvol stemt om brood te zien in 
de export van kleine molens. En is er 
eigenlijk toch geen sprake van het op
dringen van een produkt aan de Derde 
Wereld, waarvoor in eigen land geen 
belangstelling is? 
"Wij vormen een bedrijf dat een pro
dukt maakt waar we zelf veel vertrouw
en in hebben , en dat bovendien uit 
ecologische overwegingen zeer waarde
vol is. Het levert elektriciteit zon
der brandstofkosten, tegen zeer lage 
operationele kosten en schept op de 
langere termijn geen afhankelijkheid 
door bet betrekken van lokale bedrij
ven in de bouw en in het onderhoud . 
In de meeste ontwikkelingslanden ont
breekt een fijnmazig elektriciteits
net . Dat maakt het alternatief van 
een kl~ine windmolen interessant te
genover de hoge ko.sten voor de infra
structuur van grootschalige elektri
citeitsproduktie, 
Misschien zit er nog een ander- poli
tiek- motief achter de windenergie
aandacht van ontwikkelingslanden. Op 
de lange duur komt er een wereldener
giecrisis . Diegenen die nu het voor
touw nemen in de ontwikkeling van 
duurzame energietechnieken zullen te
gen die tijd een belangrijke voor
sprong hebben om te overleven. Zonne
wind heeft de know how en het produkt 
dat daar op aansluit . " 
Rikus van der Klippe probeert samen met 
Arna Wijnakkers namens Zonnewind de 
internationale windmolenmarkt binnen 
te dringen. In principe willen ze aan 
ieder land leveren, met uitzondering 
van Zuid-Afrika . De levering aan Li
bi~ heeft geen politieke consequenties 

zolang de 110len -ar niet voor inter
nationale doeleinden wordt aangewend. 
Dit contact is ontstaan door een tus
senpersoon die bekend is met de mini
ster voor energiezaken in Tripoli . 
Overigens gelden voor kleine windmo
lens als het Zonnewind-type geen ex
portbeperkingen die voortvloeien uit 
de bescherming van spitstechnologie. 
Zonnewind noemt zich een realistisch 
bedrijf met idealistische inslag . 
"Veel kernenergietegenstanders hebben 
moe gestreden het nette pak aangetrok
ken . Enkele verwoede vechters staan 
langs de zijlijn hun idealen uit te 
dragen . Wij proberen met hard werken 
een alternatief voor kernenergie aan 
het draaien te krijgen , zo mogelijk 
over de gehele wereld"·========= 



BOEKBESPREKING 
ECN: menselijk handelen is betrouwbaar 
Het kabinet is sinds 'Tsjernobyl' op zoek naar 
pleidooien om het aantal kerncentrales uit te 
breiden. Het rapport 'Ernstige reactorongevallen 
opnieuw bezien: de bronterm' van het Energie
onderzoek Centrum Nederland komt daarbij goed van 
pas. Eén van de conclusies van het ECN is dat 
"de negatieve invloed van menselijk handelen vol
doende klein is'. Volgens Toon de Laaf hebben ze 
de rampen van Harrisburg en Tsjernobyl vergeten. 

Toon de Laaf 
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Eind april 1988 deed zich in Tsjerno
byl een kernramp voor. Omdat de 
Gezondheidsraad in 1984 een advies 
had uitgebracht over de gevolgen van 
een kernramp, wilde de Nederlandse re
gering nu graag weten of dit advies nä 
'Tsjernobyl' nog wel klopt. Het Ener
gie-onderzoeks Centrum Nederland (ECN) 
kreeg de opdracht om één en ander te 
evalueren. Dit is nu gebundeld in het 
rapport 'Ernstige reactorongevallen 
opnieuw bezien: de bronterm'. 
Interessant in dit rapport is hoofd
stuk 3.2: 'Kansschattingen en hun be
tekenis'. Daarin wordt op een banale 
wijze uitgelegd wat een kans is van 
1:1000 of 1:1000.000. Alinea 3 geeft 
een hoopvolle toekomst: 
"Een goed reactorontwerp, goede kwali
teitscontrole en een goede opleiding 
( ••• )·dragen bij tot een betrouwbare 
werking van het systeem". Wat nog meer 
bijdraagt aan die "betrouwbare werking" 
wordt verder niet gemeld. 

conclusies 
Na een grote sprong van twintig pagi
na's volgen de conclusies. De hoofd
conclusie is: "De stand van wetenschap 
en techniek laat toe voor nieuwe 
lichtwater-reactoren te kiezen". 
De uitwerking is a~s volgt: 
1. De reactorinsluiting is bestand te-

gen de tijdens een kernsplijtinga
ongeval optredende belasting; groot
schalig falen van beide insluitinga
constructies kan dan worden uitgeslo
ten; 
2. Falen onder hoge druk van het pri-

maire systeem kan niet optreden, 
of alleen op zodanige wijze plaats
vinden dat het geen bedreiging vormt 
voor de reactorinsluiting; 
3. Waterstofbranden kunnen geen on-

toelaatbare schade veroorzaken aan 
binneninsluiting, buiteninsluiting en 
bijgebouwen; 
4. Kortsluit- en stoomgeneratorpijp

breukscenario's vormen geen domi
nante bijdrage tot het totale risico; 
5. Kortsluiting van het drukonderdruk-

kingssysteem in de kokendwater
reactor kan niet leiden tot ontoelaat
bare belasting op de reactorinslui
ting; 

6. De negatieve invloed van menselijk 
handelen is voldoende klein. 

gezeur 
We zien dus dat alle gezeur over de 
gevaarlijke risico's van kernenergie 
allemaal onzin is. Het ECN heeft dat 
in deze lijvige studie voor ons 
fijntjes onderzocht en onder woorden 
gebracht. 
We moeten dus zo snel mogelijk aan de 
kernenergie, en het liefst met licht
water-reactoren of kokendwater-reac
toren. 
Met de oorzaken en de gevolgen van de 
rampen bij Three Miles Island en 
Tsjernobyl in gedachte, kunnen we de 
laatste conclusie van het rapport nog 
eens overlezen: De negatieve invloed 
van menselijk handelen is voldoende 
klein. 
Eigenlijk te gek om er woorden aan 
v1,1il te maken. 

'Ernstige reactorongevallen opnieuw 
bezien: de bronterm'. Energieonder
zoek Centrum Nederland, Petten, 
1987. 69 pagina's, f 20,-



GEEN KERNENERGIE EN KOLEN! 

Overbruggingsplan wil meer besparing 
Bijna twee jaar geleden startte Vere
niging Milieudefensie de 'Aktie 
Scboonstrooa'. Ze richtte zich hieraee 
vooral op be!nvloeding van het energie
beleid van de Nederland~e gemeenten. 
Ondanks meerdere Schoonstroomkranten 
en activiteiten van tientallen groepen 
werd het doel niet echt gehaald. Dit 
kwam vooral doord.at beleidlllbe!nvloe
ding een zaak is van lange teraijn. 
I~ de loop van de tijd echter ontwik
kelde Milieudefensie de idee voor een 
elektriciteitsplan voor Nederland. Dit 
zou dan een alternatief aoeten zijn 
voor bet plan van de Saaenwerkende 
Elektriciteitsproducenten, die aeer 
kolen- en kerncentrales willen. 

nieuwe kerncentrales 
Na de ramp in Tsjernobyl haastte de 
regering zich te zeggen dat er voorlo-

Om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen, 
wil de SEP nieuwe kolen- en kerncentrales laten 
bouwen. Aktie Schoonstroom van Milieudefensie komt 
met een alternatief: Bespaar vijf procent op het 
aardgasverbruik in àe industrie, dienstensector en 
huishoudens en gebruik het bespaarde gas voor de 
elektriciteitsproduktie. Daarmee kunnen we dan 
vooruit om ons te ric~ten op een toekomst die meer 
aandacht heeft voor duurzame energie. 

pig niet gedacht werd aan nieuwe kern
centrales. Maar dat 'Tsjernobyl' geen 
afstel maar uitstel betekende, bleek 
al gauw. In mei 1987 bijvoorbeeld begon 
het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROK) een voorlichtingscampagne over 
straling. Het ministerie vond namelijk 
dat er te emotioneel werd omgespro~gen 
met het begrip 'straling'. Maar in 
werkelijkheid kent de Nederlandse ~e
volking de gevaren van kernenergie wel 

Thijs Belgers 
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WindmoLer;par>kje i n Bath !ZeeLand! 
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en wil ze er gewoon van af. De campag
ne van VROM kan dan ook gezien worden 
als een poging om kernenergie geaccep
teerd te krijgen. Daarmee komt dan au
tomatisch de weg vrij voor nieuwe kern
centrales. 
Dat zou tijd worden, vindt de SEP. Zij 
ziet er graag kerncentrales bij komen 
en dringt er bij de regering op aan om 
zo snel mogelijk een besluit hierover 
te nemen. Als Den Haag daar te lang 
mee wacht, zal de SEP kiezen voor ko
lengestookte centrales, die desastreus 
zijn voor het milieu. 
Kernenergie of kolen dus, de aloude 
'keus' die ons wordt voorgehouden. 
'Keus' staat tussen aanhalingstekens 
want het moet Den Haag en de SEP toch 
wel duidelijk zijn onderhand dat we 
kernenergie noch kolen willen. Daarom 
heeft Milieudefensie met het Centrum 
voor Energiebesparing en Schone Tech
nologie (CE) het 'Overbruggingsplan 
Elektriciteit zonder Kernenergie' 
ontwikkeld. Dit plan is nu onderdeel 
van Aktie Schoonstroom. 

duurzame energie 
Volgens een onderzoek van het bureau 
Krekel, Van de Woerd en Wouterse is 
het mogelijk dat we in 2050 onze elek
triciteit volledig uit duurzame ener
gie halen. Maar dat duurt nog ruim zes
tig jaar. In de tussentijd zal volgens 
de SEP het stroomverbruik stijgen met 
gemiddeld 1,3 procent per jaar. Om die 
groeiende behoefte op te vangen is een 
extra vermogen van 3150 mW nodig, 
lief.st uit kolen- en kerncentrales. 
Milieudefensie en het CE echter willen 
meer aardgas voor de elektriciteits
voorziening, omdat dit veel schoner is 
dan steenkool en kernenergie. Ze plei
ten voor de bouw van vier grote gas
gestookte centrales van 600 mW elk, en 
vijf kleine van 200 mW elk. Tot het 
jaar 2000 is hiervoor zo'n 20 miljard 
kuub aardgas nodig. Maar we moeten 
zuinig zijn op onze gasbel, vinden de 
organisaties. Het benodigde aardgas 
hoeft niet extra aan de bodem te wor
den onttrokken, maar komt 'vrij' wan
neer we vijf procent bezuinigen op het 
gebruik v.an aardgas in de industrie, 
dienstensector en huishoudens. Dus: 
bespaar vijf procent op het aardgas
verbruik, gebruik dit voor de elektri
citeitsproduktie en maak zo nieuwe 
kern- en kolencentrales overbodig. 
Hiermee kunnen we de tijd overbruggen 
tot het ogenblik dat we onze stroom 
uit duurzame energie halen. 

besparingen 
De vier grote en vijf kleine gascen
trales zijn voor Milieudefensie een 
maximum. De vereniging gaat hierbij 
uit van de SEP-verwachting dat het 
elektriciteitsverbruik zal stijgen met 
1,3 procent per jaar. Maar door tech
nologische ontwikkelingen op het ge
bied van energiebesparing zal het mo
gelijk zijn de groei te beperken tot 
0,5 procent per jaar; misschien zal de 
behoefte wel gelijk blijven! 

Verder kan er veel meer worden bezui
nigd op het aardgasverbruik dan wordt 
voorgesteld, waardoor er dus meer gas 
gebruikt kan worden in de stroompro
duktie. Mogelijkheden te over. 

kolenvergassing 
Wanneer deze plannen doorgaan, zal een 
groot deel van de Nederlandse stroom
produktie gebaseerd zijn op aardgas. 
Wanneer deze afhankelijkheid een be
zwaar is, willen Milieudefens·ie en het 
CE voorzichtig de deur open houden 
voor kolenvergassing. Volgens Sible 
Schöne van Milieudefensie is kolenver
gassing een oude techniek in een nieuw 
jasje: "De chemische omzetting van 
steenkool in een brandbaar gas vindt 
in alle typen kolenvergassers volgens 
hetzelfde principe plaats. De steen
kool reageert met zuurstof of lucht en 
stoom tot een gasmengsel dat voorname
lijk uit waterstof en koolmonoxyde 
(synthesegas) bestaat". (1) 
Deze methode van stroomproduktie uit 
steenkool is aanzienlijk milieuvrien
delijker dan de conventionele kolen
stook door verbranding. Toch is deze 
technologie niet 'schoon', maar het is 
altijd beter dan kolenverbranding of 
kernenergie. Daarom krijgt kolen
vergassing voorlopig het voordeel van 
de twijfel en wordt er in de Aktie 
Schoonstroom gepleit voor meer onder
zoek naar de mogelijkheden en gevolgen 
ervan. 

advertentie 
Het belangrijkste aspect van Aktie 
Schoonstroom is en blijft energie
besparing. Een belangrijke rol hier
voor is weggelegd voor het kabinet, 
die subsidiemaatregelen voor energie
besparing zou moeten handhaven, in 
plaats van ze uit bezuinigingsdrift 
(!) te schrappen. 
Daarom wil de Vereniging Milieudefen
sie in het najaar via advertenties in 
landelijke ochtendbladen een oproep 
doen aan Den Haag: "Kies voor het 
Overbruggingsplan en zie af van de 
bouw van nieuwe kolen- en kerncen
trales!". 
Voor deze advertenties is veel geld 
nodig. In deze Allicht zit een pamflet 
annex formulier van Aktie Schoonstroom 
waarmee u Milieudefensie kunt machti
gen een tientje van uw rekening af te 
boeken, ten bate van de advertentie. 
Meerdere pamfletten en informatie over 
het Overbruggingsplan Elektriciteit 
zonder Kernenergie, zijn verkrijgbaar 
bi.1: 

Aktie Schoomstroom, Vereniging 
Milieudefensie 
Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam 
020 - 22 13 66. 

(1} Milieudefensie 17/5, juni 1988 
pagina 4. 



In 198l,wordt binnen Nederland een 
nieuwe Staat gevormd: ATOOAWRIJSTAAT. 
Inclusief een heus paspoort, maar zon
der affaire. "De drager va.n dit pas
poort is burger(es) van de Atoomvrij
staat en geeft daarmede te kennen dat 
een staat die d.e geestelijke en li
chamelijke onschendbaarheid van zijn 
volk niet kan waarborgen, die het na
tuurlijk evenwicht tussen mensen, 
planten , dieren en mineralen niet i n 
stand kan houden, die berust op de 
uitbuiting van allen ten bate van uit
eindelijk niemand, die aan het dode
lijk misve~stand vasthoudt dat zijn 
innerlijke en uiterlijke zekerheid 
door wapens en uniformen bereikt kan 
worden, dat een dergelijke staat niet 
langer de zijne/hare is". Aldus luidt 
de verklaring in het paspoort. 
Het Ministerie van Sub~ersieve Zaken 
zetelt bij Kollektief Rampenplan te 
Sittard. De opzet is om lappen grond 
op te kopen in de buurt van "kern
geweldobjecten" in Nederland. Op de
ze manier hoopt men bij grondaankopen, 
bestemmingsplannen en dergelijke een 
vi.nger aan de pols te houden . Zodoen
de kan men ongewenste o.ntwikkelingen 
dwarsbomen en/of vertragen. 

Stichting Atoomvrijstaat verhuist in 
1984 naar Amsterdam. Ter verwezenlij
king van haar doelstell ing schrijft 
ze een obligatie-lening uit, om de 
koopsom van stukken land te financie-
ren. In 1987 zetelt de kerngroep in 
Utrecht en momenteel bezit de Stich
ting der atoomvrije mensen een huis 
in Woen.sdrecbt en verscheidene per
celen grond. Ongeveer 4000 burgers 
en burgeressen make.n deel uit van 
Atoomvrijstaat. 

hetheden 
De activiteiten staan op dit mome.nt 
op ee.n laag pitje. Het idee om lande
lijk netwerken op te zetten is niet 
van de grond gekomen. Dat het IMF
accoord (over de kruisraketten) werd 
afgesloten, valt goed te merken bin
nen de vredesbeweging en verandert 
ook de situatie in Woensdrecht . Boven
dien valt er op het terrein van kern
centrales en kernwapens in Nederland 
weinig verandering te bespeuren . De 

UITBREIDING ACTIVITEITEN 

Atoomvrijstaat 
Het Ministerie van Subversieve Zaken van de Atoom
vrijstaat lijkt wel ondergedoken. Wint de Staat der 
Nederlanden alsnog? Na geslaagde acties in Woens
drecht begeeft men zich op een ruimere weg. De doel
stelling is uitgebreid van anti-kerngeweld naar 
anti- militairisme. Een stand van zaken aan de hand 
van een gesprek met twee Atoomvrijstaat- bestuurders. 

overheid houdt zich - voor zover be
kend - rustig wat betreft concrete 
plannen. 
Al met al liJKt het een rustige bewe
ging, maar stil zitten doet men zeker 
niet. Er is natuurlijk een hoop opge
bouwd in de afgelopen zeven jaar, en 
de Stichting Atoomvrijstaat heeft be
sloten een nieuwe weg in te sJaan. 
Zo is het "witte huis" in Woensdrecht 
steeds een kern van de tegenstand ge
weest, van waaruit jarenlang acties 
zijn georganiseerd. Op dit moment is 
het rustig rond de basis in Woens
drecht. Op de gebouwen na, die a~ halt 
voltooid waren, word·t er niet meer ge
bouwd. Verwacht wordt dat de Amerika
nen rond augustus weg zullen zijn. De 
vliegbasis wordt echter uitgebreid met 
ondergrondse bunkers voor de opslag 
van straaljagers en munitie. Er leven 
ideeën om hiertegen actie te gaan voe
ren. Voorts denkt men aan het opzetten 
van een Speurgroep voor onderzoek en 
archief van militaire instellingen, 
wapenindustrieën en d.e nucleaire in
dustr.ie. 

Joost Andrik 

Het 'witte huis' 
in Woensdréaht 
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Een andere poot vormt VAK (Vredes Ac
tieKamp), tegenwoordig VAKmobiel ge
heten. Deze zet kampjes op bij ver
schillende bases , vanwaaruit acties 
worden ondernomen . Stukken grond kun
nen daar in de buurt worden aangekocht . 

de wijziging 
Om bovenstaande zaken te kunnen rea
liseren was het noodzakelijk om de 
statuten van Stichting Atoomvrijstaat 
te wijzigen. Hierin staat namelijk d~ 
de stichting zich met name ten doel 
stelt het stichten van een atoomvrij
staat nabij één van de kerngeweldob
jeeten . Op grond hiervan moeten de 
activiteiten altijd gericht zijn te
gen ' kerngeweld '. De huidige kern
groep heeft voorgeeteld dit te ver
ruimen . Op de jaarvergadering (mei 88) 
van paspoorthouders/sters werd een 
statutenwijziging goedgekeurd. 
Voortaan heeft de stichting ten doel: 
a) het stichten van een stoomvrij

stallt nabij kernenergieobjecten 
en/ of nabij militaire bases; 

b) het bevorderen en/of ondersteunen 
en/ of zelf initiêren van activi
teiten die bijdragen tot het tot 
stilstand brengen van de bewapening. 

Het VAKmobiel, dat geen onderscheid 
m&llkt tussen kern- en conventionele 
bases, kan dus op verschillende plaats
en een AktieKamp opslaan . Atoomvrij
staat kan daar dan eventueel een stuk 
grond kopen . De stichting zal uiteraard 
kernenergie en -wapens scherp in het 
oog houden. Het Witte Huis in Woens-

drecht blijft een functionele uitvals
basis. 

de toekomst 
Er worden momenteel contacten gelegd 
met antikernenergiegroepen in het 
Noorden en Oosten van het land. Die 
groepen houden zich actief bezig met 
de voorgenomen opslag van radioactief 
afval in de zoutkoepels aldaar. Zoals 
bekend, wil de overheid dit afval 
gra.ag kwijt onder de grond. Zoutkoep
els zouden hier o-zo geschikt voor 
zijn. Echter, het verzet hiertegen is 
groot, zelfs van bestuurlijke kant. 
Atoomvrijstaat probeert via contacten 
actief strijd te voeren in plaatsen 
waar bijvoorbeeld proefboringen gedaan 
zullen worden. Bij een eventuele aan
koop zoekt Atoomvrijstaat de publici
teit weer op en zij verwacht dat het 
idee (nog) vele mensen aanspreekt en 
dat het benodigde geld op tafel komt . 

Het adres : Stichting Atoomvrijstaat, 
Postbus 12039 , 3501 AA Utrecht . 
Te 1 : 03450-20440 ==================== 



De gemeente Tilburg heeft in mei van 
dit jaar haar gemeentelijk Energiebe
drijf verkocht aan de NV PNEM. Het 
zwaarst wegende motie! voor deze 'over
name ' was de ontwikkeling van het 
stadsverwarmingsbedrij!, dat als een 
molensteen aan de winstcijfers hing. 
Vol geestdrift besloot dezelfde ge
meenteraad in 1978 tot de aanleg van 
een stadsverwarmingssysteem (met een 
gepland aantal aansluitingen van 
30. 000) ., waarbij gebruik gemaakt zou 
worden van de 'afvalwarmte' van de 
Amer-centrales te Geertruidenberg. 
Alle rekenmeesters voorspelden een 
gouden toekomst, en met financH!le 
steun van het Ministerie van Econo
mische zaken kwam het project van de 
grond. Volgens de berekeningen zou 
het Tilburgse project in 1986 een 
eerste bescheiden winst opleveren. 
In werkelijkheid boekte Energiebe
drijven Tilburg in 1987 een verlies 
van f 5,5 miljoen, een record over 
de afgelopen acht jaar. Het project 
is, financieel gezien, precies de 
verkeerde kant op gegaan . Ook het 
aantal aansluitingen bleef vèr achter 
op de planning: 15.400 in plaats van 
30.000 aansluitingen. 
Met deze gegevens, en met deze ver
liezen - over acht jaar in totaal 
ruim f 16 miljoen - viel het besluit 
over da verkoop van Energiebedrijven 

ST~DSVERWARMING 
IN TILBURG 1980-1987 
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Stadsverwarming 
de pijp uit 

De lage olieprijzen bepalen het lot van alle stads
verwarminsgprojecten. Economisch gezien heeft dit 
verwarmingssysteem geen enkele toekomst meer, en 
moeten de verliezen door anderen worden gecompen
.seerd. De exploitanten van stadsverwarming proberen 
nog te redden wat er te redden valt. 

zeer snel . De nieuwe eigenaar, NV 
PNEM (Provinciale Noordbrabantse 
ENERGIE Maatschappij) beheert vanaf 
28 mei 1988 àlle stadsverwarmingspro
jecten in Noord-Brabant. De verlie
zen op deze projecten, want ze lijden 
allen verlies, worden gemakkelijk ge
compenseerd door de enorme reserves 
van de PNEM. 
Maar daarmee in het stadsverwarminga
probleem nog niet uit de wereld. 

tegenvallers 
Stadsverwaming krijgt op het eind van 
de jaren '70 een grootse toekomst 
voorspeld. Diverse projecten worden 
uitgebroed en doorgerekend door de 
NV KEMA, en gemeenteraden besluiten 
zonder veel discussies tot de aanleg 
van stadsverwarmingssystemen. De ex
ploitatie-cijfers zien er veelbelo
vend uit, en er worden aanzienlijke 
aardgasbesparingen in het vooruit
zicht gesteld. Dat laatste is ook 
uitgekomen, simpelweg omdat in de 
meeste gevallen de woningen niet meer 
met aardgas (mogen) worden verwarmd, 
maar met warmte uit kolencentrales. 
In Tilburg, bijvoorbeeld, daalde het 
aardgasverbruik tussen 1980 en 1987 
met 25%. 
Echter, zoals eerder vermeld, de ver
liezen bij de stadsverwarmingsprojec
ten zijn de pan uitgerezen en lijken 
niet meer te stuiten. 
Dit beeld i' vrijwel overal identiek, 
en de hoofdoorzaak van deze bodemloze 
put ligt in het feit dat de huidige 
gasprijs laag is. Hiervoor is een 
uitleg nodig, want als er geen gas 
verstookt wordt heb je ogenschijnlijk 
niets met de g~sprijs te maken. 
Bij stadsverwarming wèl, omdat eind 
jaren '70 landelijk werd bepaald dat 
de gebruikers van stadsverwarming 
"niet meer dan anders" mogen betalen. 
De prijs van het warme water werd ge
koppeld aan de aardgasprijs, die op 
haar beurt weer vasthangt aan de 
aardolieprijs. De OPEC is derhalve 
bepalend voor het slagen of lilieluk
ken van stadsverwarmingsprojecten in 
Leiden, Purmerend, Enschede, Breda 

Wim Kersten 
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en 19 andere geme~ten. 
Alle projecten werden berekend en op
ge~et vanuit de stellige overtuiging 
dat de aardgasprijs in de loop der 
jaren tors zou stijgen . In eerste in
stantie klopte die theorie, maar na 
1985 ontstonden er gasprijsdalingen , 
d.ie er voor zorgden dat .momenteel 
elk.e kubieke meter warm water ónder 
de kostprijs wordt verkocht. Zo lo
pen de verliezen snel op. 

In de ontwerp-fase werd nog een denk
fout gemaakt. Voor elke aansluiting 
werd een bepaalde hoeveelheid warm 
water-verbruik berekend. Maar omdat 
de stadsverwarmingstarleven i .n de 
eerste jaren snel stegen - vanwege 
aardgasprijsstijgingen - zoch.ten be
woners en eigenaars van stadsverwarm
de woningen hun heil in energiebespar 
ring. Dat resulteerde in een lager 
verbruik per aansluiting. 

Zodoende werd een energiebesparing be
reikt, die anders was bedoeld dan de 
stadsverwarmingsexploitanten hadden 
voorzien. 
De tegenvallers hebben de resultaten 
ne~atief belnvloed, en dat vormde een 
reden voor de VBSTIN (Vereniging van 
Exploitanten van Stadsverwarmi~g In 
Nederland) om aan de bel te gaan hang
en bij het ministerie van Economische 
Zaken . De VBSTIN lanceerde het idee 
van een schommelfondB . Zo'n fonds moet 
het effect van de schommelingen in de 
gasprijzen verminderen, en indirect de 
warmwaterprijs stabiliseren. "Die fluc
tuaties hebben nu een grote invloed op 
de inkomsten van stadsverwamingsbedrij 
ven" . Het schommelfonds zou kunnen voor
komen dat in principe rendabele projec
ten niet worde.n uitgevoerd vanwege de 
hoge aanloopverliezen. VESTIN stelt voor 
om een bandbreedte voor de gasprijs te 
bepalen. Wanneer de werkelijke gasprijs 
binnen die bandbreedte ligt, zou het 
risico voor de exploitant zijn . Als de 
gasprijs lager is dan de ondergrens van 

de bandbreedte zouden de stadsverwar
mingsbedrijven geld uit het schommel
f onds moeten krijgen . Ligt de gasprijs 
boven de vastge.stelde bandbreedte, dan 
zouden de bedrijven geld moeten stort
en in het fonds omdat zij in die situ
atie winst ~ouden maken. 
Bij het ministerie van Economische Za
ken voelt men niet veel voor dit idee. 
Waarschijnlijk weet de minister nu al 
hoe de gasprijs zich ~al ontwikkelen, 
en is men bang om de komende jaren 
voortdurend de stadsverwarming te sub
sidiären. 
Bij de exploitanten is dc;J nood hoog . 
Cijfers uit Rotterdam tonen een jaar
lijks verlies van I 10 miljoen, waar
bij men uitgaat dat in het jaar 2000 
de totale verliezen - in Rotterdam -
op I 150 miljoen zullen uitkomen. 

tegenaanvallers 
De VESTIN voorziet nog meer problemen 
in de nabije toekomst. In november 87 
werd een subsidieregeling aangekondigd 
voor warmte-krachtkoppeling. Deze re
geling moet beschouwd worden als sti
muleringspremie voor kleinschalige 
wkk-projecten. Voor de VBSTIN zou dat 
een concurrent kunnen worden. VBSTIN 
probeert nu te voorkomen dat deze re
geling van toepassing is in gebieden 
met stadsverwarming. Blijkbaar ver
seten de exploitanten van stadsverwar
ming dat zij zelf ook gebruik maken 
van subsidieregelingen. 
Deze situatie lijkt op een stammen
strijd tussen de gaswereld en de 
elektriciteitsproducenten . Een ge
vecht dat in de beginja.ren ' 80 ook 
al werd vertoond, toen (regionale) 
gasdistributiebedrijven zich ver~et
ten tegen de clausule dat in stads
verwamin~sgebieden geen gasleidingen 
mochten worden aangele~d . 

Maar de monopoliepositie van stads
verwaraing staat nu onder zware druk.== 



De rot van olie neemt af 

Dit blijkt uit een omvangrijke studie 
(circa 3000 pagina's, verdeeld over 
iets m.eer dan veertig rapporten), die 
in opdracht van het ministerie van EZ 
is uitgevoerd door het bureau.Krek.el, 
Van de Woerd en Wouterse (KWW). 
Bet onderzoek kreeg als titel ' Studie 
Duurzame Energie - een toekomstverken
ning'. Het bleef niet bij één toekomst
verkenning; bet werden er negen. 
Bet bureau KWW gaat namelijk uit van 
drie situaties . Allereerst, Nederland 
groeit tot 19 miljoen inwoners en 
krijgt een sterke econoaie . Aardgas en 
olie worden steeds schaarser. De ener
gievraag zal stijgen tot 140 procent 
van de huidige behoefte . 
De tweede situatie: Nederland wordt 
iets minder dichtbevolkt en telt in 
2050 (alle scenario's leiden naar dat 
jaar tal) nog 'slechts' 11 miljoen in
woners. De economie stagneert en de 
v_raag naar energie zakt dan direct fors 
tot nog maar 45 procent van de huidige 
bèhoefte . 
De laatste mogelijkheid: Nederland tel t 
opnieuw 11 miljoen inwoners, maar kent 
een gunstiger ontwikkelende economie. 
De energievraag zal ook dan terugvalle.n, 
zij het tot ongeveer 70 procent van het 
huidige peil. 

politieke wensen 
Op grond van deze drie uitgangsposi
ties kan nog onderscheid gemaakt wor
den in de politieke wensen van het 
Nederlandse kabinet. Dan zijn er op
nieuw drie mogelijkheden: Den Haag wil 
de energieprijs zo laag mogelijk hou
den om de groei te stimuleren. Den 
Haag wil zoveel aogelijk energiebron
nen aanboren, met de nadruk op kern
energie en duurzame energie. En Den 
Haag kan tenslotte besluiten zo weinig 
mogelijk fossiele brandstoffen te ge
bruiken zonder naar kernenergie uit te 
wijken; om de uitpUtting van. de ener
giebronnen naar een verre toekomst te 
verleggen. 

"PROGNOSES RECHTVMRDIGEN BESLUITEN" 

Energieverbruik 
gaat omhoog en omlaag 
De Nederlandse regering moet straks een besluit 
nemen over de bouw van nieuwe kerncentrales. Zijn 
die werkelijk nodig, of nemen we kolen en molens? 
Het besluit zal voor een beLangrijk deel gebaseerd 
worden op prognoses en scenario's van de SEP . 
Hierbij moeten echter de nodige vraagtekens ge
plaatst worden, wa.nt op basis van dezelfde feite
lijke gegevens zijn verschillende toekomstver
wachtingen te maken. Gaat het energieverbruik nu 
omhoog of juist omlaag? 

Drie uitgangsposities dus en drie po
litieke uitgangspunten. Resultaat: 
negen mogelijke prognoses voor de 
energievraag in het jaar 2050. 
De belangrijkste partij in het peilen 
van de energiebehoeften in de komende 
tientallen jaren is zoals gezegd de 
SEP. De elektriciteitsbedrijven zijn 
de laatste jaren erg voorzichtig ge
worden aet prognoses. De verwachte 
vraag naar energie en bet feitelijke 
energieverbruik tussen 1968 en 1984 
l iepen zó ver uiteen dat deze beschei
denheid van de SEP niet vreemd is. 
De SEP durfde destijds zonder blozen 
te voorspellen dat het vermogen van de 
elektriciteitscentrales van 8000 mega
Watt aan het eind van de jaren zestig 
zou groeien tot 100.000 megaWatt in 
het jaar 2000. In werkelijkheid hebben 
de bestaande centrales nu ongeveer een 
capaciteit van iets meer dan 15.000 
megaWatt, waarvan 2000 overcapaci
teit. 
Opmerkingen als zouden de voorspellin
gen alleen geplande uitbreidingen van 
centrales moeten rechtvaa.rdigen , wer
den uiteindelijk bijna openlijk beves
tigd. "Prognoses ziJn er om besluiten 
te rechtvaardigen . Dan moet je niet 
vertellen hoe groot de kans is dat je 
ernaast zit", aldus een bestuurder van 
een elektriciteitsmaatschappij. 
De SEP gaat op grond van de onderzoe
ken van het bureau Krekel, Van de 
Woerd en Wouterse uit van rechtvaardi
ging van de wens tot het bouwen van 
enkele .nieuwe l:olèncentrales. Het bu
reau komt namelijk tot de slotsom dat 
in ieder geval één ding vast staat: 
steenkool maakt de beste kans. 
Olie en gas zullen te duur worden om
dat ze schaars zijn. Kernenergie zal 
vanwege de maatschappelijke weerstand 
tegen deze energievorm en de problemen 
met radioactief afval slechts beperkt 
ingezet worden. Duurzaae energie 
(windenergie, zonlicht en waterkracht) 
kan tot maximaal twintig procent bij
dragen aan de Nederlandse energievoor
ziening in het jaar 2050. Dat laatste 

Peter Bielars 

11 



18 

was natuurlijk koren op de molen van 
milieu-organisaties, waarvan bijvoor
beeld Milieudefensie deze conclusie 
als volgt interpreteerde: "De studie 
van KWW concludeert dat Nederland in 
2050 volledig op duurzame energie kan 
draaien". 

geen kernenergie 
In sommige scenario's komt inderdaad 
geen kernenergie voor, maar dit zijn 
niet de meest logische prognoses. Het 
gebruik van steenkool en de kolenver
gassing komen in vrijwel alle toekomst
verwachtingen voor. 

Allereerst als grondstof voor de in
dustrie; op langere termijn ook voor 
de energievoorziening van woonwijken 
of voor centrale elektriciteitsopwek
king. Kolen zijn er genoeg tot het 
jaar 2200. En tegen een redelijke 
prijs. Omdat aan de directe verbran
ding van kolen milieubezwaren kleven, 
zullen de kolen waarschijnlijk vergast 
worden. Het vrijkomende kolengas kan 
goed gebruikt worden in bijvoorbeeld 
de chemische industrie. 
De mogelijkheden voor het gebruik van 
zonne- en windenergie zijn volgens 
het bureau KWW aanzienlijk, maar deze 
duurzame energie is veel kostbaarder 
dan de conventionele energie. Zonne
warmte kan opgeslagen worden in on
diepe watervoerende grondlagen die 
zich in een belangrijk deel van ons 
land bevinden. De mogelijkheden voor 
decentrale elektriciteitsopwekking 
met windturbines zijn, zegt het bu
reau, beperkt. Alleen dicht aan zee 
is dit een haalbaar alternatief. 
Het gebruik van kernenergie rond 2050 
hangt af van het slagen van de kweek
technologie; kernfusie zou nog te ver 
weg zijn. Uraan als brandstof voor 
lichtwater-reactoren lijkt op die ter-

mijn even schaars te worden als aard
olie en aardgas. 

Centraal Planburo 
Terug naar de prognoses. Ook het Cen
traal Planbureau maakt toekomstmodel
len. Deze verwachtingen zijn nog nooit 
uitgekomen. Volgens woordvoerders bij 
het Planbureau zijn er teveel onzekere 
factoren, zoals de economische groei 
in de komende tientallen jaren en de 
verandering van behoefte aan elektri
citeit als gevolg van technologische 
ontwikkelingen. 
Toch baseren de elektriciteitsbedrij
ven (SEP) zich op de gegevens van het 
Planbureau. En de SEP-berekeningen 
worden door de regering gebruikt om 
aan te tonen dat er inderdaad nieuwe 
kolen- of kerncentrales gebouwd moeten 
worden. 
Onder de stroomproducenten maakt men 
zich niet echt druk over het belang 
van de prognoses. De bouw van nieuwe 
kolencentrales; waarvan zij voorstan
ders zijn, i·s niet afhankelijk van 
inzicht in het toekomstig stroomver
bruik. Deze centrales moeten de tegèn 
1993 afgeschreven kolencentrales ver
vangen. Over het gevaar van overcapa
citeit als gevolg van te (voor de SEP) 
gunst·ige perspectieven, maakt men zich 
ook niet druk. De investering in een 
nieuwe centrale is minder belangrijk 
voor de kostprijs van elektriciteit 
dan de brandstofprijs. 
Mocht tot de bouw van een nieuwe kern
centrale (of meerdere) besloten worden, 
dan ligt het anders. Hier is de inves
tering wèl belangrijk voor de kost
prijs. Maar de elektriciteitsproducen
ten gaan ervan uit dat de kerncentrales 
toch slechts een deel van de elektrici
teit zullen leveren, en dat de andere 
centrales voornamelijk op kolen zullen 
draaien. 



Vliegasopslagplaats gezocht Wilbert Willems 
St!terho L1rh Brabar~ 

Enkele weken geleden was ik met de 
Statenfractie van Links Brabant te 
gast bij Agalev in Antwerpen. Deze 
milieupartij heeft de afgelopen jaren 
vooral naam gemaakt door talloze mil
ieu-schandalen aan de kaak te stellen. 
Eén daarvan is de massale vernietiging 
van de Rupelstreek, nabij Boom, door 
grootschalige klei-afgravingen . Aga
lev liet ons de trieste resultaten 
zien : een hele heuvel werd afgegraven, 
eenzaam blijft er, zo'n vijftig meter 
hoog, nog een weggetje met huizen. 
Achter de tuinen een eindeloos diep 
uitzicht met tot ver in de omtrek de 
schoorstenen en transportbanden van 
baksteenfabrieken en enorme stort
plaatsen met chemisch afval. 
Ook de NV PNEM had er zijn eigen berg: 
vliegas afkomstig van de Amer-centra
leste Geertruidenberg . Ondanks ver
woede pogingen met een drainage-sys
teem, groeit er nog steeds na zoveel 
jaren slechts een uiterst schrale 
mosvegetatie . De plannen voor een re
creatieterrein zijn al van de baan. 
Andere chemische giganten dumpten er 
inmiddels ook asbest, gips, gifgrond 
en nog veel meer . 

Nog geen week na dit werkbezoek aan 
Belgiê, las ik het bericht dat vlieg
as niet langer meer als chemisch af
val beschouwd zal worden. Het staat 
op de Uitzonderingenlijst van de Wet 
Chemische Afvalstoffen! Bij de pre
sentat~e van haar jaarverslag 1987 
maakte de directie van de Vliegasunie 
- een samenwerkingsverband van de 
elektriciteitsmaatschappijen PNEM, 
PLEM, PZEM, EPON en EZ.H - hiervan han
dig gebruik. De Vliegasunie zit met 
haar product dan ook flink in de maag . 
Zij kunnen nog steeds nie t alle vlieg
as , een afvalproduct van de kolenge
stookte centrales, verwerken tot bruik
bare producten . Een met de bouw van 
nieuwe kolencentrales in de jaren '90 
wordt de vliegasberg nog veel hoger . 
Vandaar dat directeur Stibbe zijn best 
deed om zijn product een milieuvrien
delijk jasje te geven. In het jaarver
slag 1987 wordt zelfs gesteld dat 
"door toepassing van deze grondstof f en 
steenkoolvliegas, bodemas en gips het 
milieu op meerdere manieren wordt ge
diend. " 

Vliegasopslagplaats in Belgi~ (Mol) . 

De Vliegasunie blijkt zelf ook de no
dige twijfels te hebben of ze de enor
me vliegasoverschotten wel aankan. 
Het name de bouw van Amer-9 in Geer
truidenberg zal nà 1994 tot structu
rele overschotten leiden, waarvoor 
een permanente opslag nodig is : een 
nationale vliegasopslagplaats, waarin 
de eventuele overschotten langdurig 
kunnen worden ondergebracht. 
Zouden de producenten van elektrici
teit niet beter kunnen 1 u is teren naar 
critici die in het plan Liaht in 2000 
hebben aangetoond dat de nieuwe cen
trales overbodig zijn als meer klein
schalige gas-installaties worden in
gezet . Dan krijgen we niet alleen 
minder zure regen , maar ook minder 
bodemvervuiling . Want vliegas wordt 
nooit schoon ! ============================ 
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ONGELUKKEN MET KERNENERGIE NA 
HARRISBURG EN TSJERNOBYL 
Een overzicht van (bekende) ongevallen 
met kernenergie in Nederland, West
Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Verenigde Staten en een aantal Oost
bloklanden. De kerncentrales van Dode
waard en Borssele zorgden in de perio
de 1980-1988 voor 153 grote bedrij f s
storingen . De Verenigde Staten tekenen 
voor 25.700 'ongevallen met minstens 
ee n afwijking van de technische speci
fi caties'. Herman Damveld h ee ft een 
nuttig overzicht gemaakt van alle be
kende informatie be treffende storingen 
en bijna-rampen. Een volledig over
zicht is niet mogelijk omdat een aan
~al landen geen informa~ie naar buiten 
brengen. 
Het rapport kan worden besteld door 
overmaking van f 5 op gironummer 
2999383 t.n . v. Milieufederatie Gron
ingen, Eromasingel 15, Groningen, onder 
vermelding van 'Kernongevallen', 

SCHOON OP WEG - NAAR EEN SCHONER 
VERVOERSSYSTEEM 

Vereniging Milieudefensie en Initiatief
groep Wijs op Weg hebben een openbaar
vervoer-plan opgesteld als antwoord op 
de ministeriële plannen voor verruim
ing van het wegenstelsel. De overheid 
wordt verweten dat zij alleen werkt 
aan schonere auto's (loodvrij e benzine 
e n katalysatoren) en niet aan beperk
ingen van het autosysteem . 
De brochure "Schoon op weg" is ver
krijgbaar bij Vereniging Milieudefen
sie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam. 
Tel: 020-221366 
Jn het najaar wordt een 'verkeerscam
pagne' gelanceerd. 

ZURE REGEN 
De Internationale Zure Regen Week (28 
mei - 5 juni) is dit jaar in Nederland 
geruisloos voorbij gegaan. Nederlandse 
milieuorganisaties hebben geen specia
le activiteiten uitgevoerd omdat de 
belangrijkste discussies ove r het zure 
regen beleid van de overheid al plaats 
hebben gevonden. 
Stichting Natuur en Milieu publiceerde 
een handzame brochure, "Zure Regen", 
die in een notedop oorzaak en gevolg 
van zure regen weergeeft. Tevens komen 
de 'bestrijdingen' aan de orde . 
De brochure is te bestellen door 
overmaking van f 2,50 op gironummer 
2537078 van Stichting Natuur en Mil
ieu, Utrecht o.v . v . 'zure regen'. 

AKTIEMATER IALEN NEDERLAND 

Aktie Strohalm heeft de aktiemateria
len van diverse bewegingen bijeenge
bracht in een katalogus. Milieu, af
val, energie, verkeer, racisme, f e 
minisme, gif, voedsel, zure regen .... 
Een doorsnede van de 'tegenbeweging' 
via boeken , folders, stikkers, af
fiches, buttons en ander denkbaar 
aktiemateriaal. Met bestellijst. 
Informatie bij: Aktie Strohalm, Oude 
Gracht 42, 3511 AR Utrecht. 
Tel: 030-314314 
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