
1 
n. 2.so 

jaargang 11, no. 1 
jan/feb. 1991 



REDACTIONEEL 
Minister Andrtessen van Economische Zaken acht het plan voor de bouw van een "schone" 
kolenvergassinga-centrale op de Maasvlakte te liskant In pJaats daarvan stemt hij In met de 
bouw van een conventionele kolencentrale (PS. Toeval of niet Shell krijgt deze orden. Andrtessen 
heeft nog wel even benadrukt dat vanuit milleu-oogpunt bekeken hij ongelukkig is met een 
"vuile" conventionele kolencentrale. Maar vanuit economisch oogpunt kiest hij er toch maar 
voor. 
Want, zo redeneert hij, als de kolenvergasstngscentrale slecht blijkt te werken, dan zouden de 
bestaande centrales niet aan de elektrtciteitsvraag kunnen voldoen. Nu is het al sinds jaar en 
dag bekend dat besparingen en het zuinig omgaan met energie niet besteed is aan dit ministerie. 
Verder dan het aanbieden van spaarlampen en folders komt het niet Vanuit de mllieu- en ener
giebeweging wordt een drastische energiebespaling al jaren bepleit er is te veel produktie aan 
stroom en er wordt sterk getwijfeld aan de noodzaak van extra elektrtciteits-centrales. 
Bij de kerncentrales zien we nog iets vreemders: wordt er notabene tegenwoordig zelfs vanuit 
de KEMA getwijfeld aan de veiligheid van Dodewaard en Borssele; dit blijkt geen enkele reden 
te zijn om die centrales ten minste tijdelijk stil te leggen. Dit ligt dus volledig In de lijn van het 
ministerte van Economische Zaken, maar vanuit economisch oogpunt zijn ze helemaal al niet 
Interessant. Ze leveren een fl.utje aan stroom op, dat met behulp van miljarden aan subsidie 
wordt opgewekt. Dus waarom eliaaien ze dan nog?, vraag je je af. Maar als de vervuiler werkelijk 
betaalt dan is het nog de vraag of die nieuwe kolencentrale en de huidige kerncentrales wel zo 
"economisch" zijn. Toekomstige milieubelasting wordt in Nederland zelden of nooit doorbe
rekend. 
Protest van de minister van Milieubeheer tegen de kolencentrale heb ik trouwens op de 
Maasvlakte ook nog niet gehoord. Waarschijnlijk probeert hij hier weer een convenantje te 
sluiten. 
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ANTI-KERNENERGIESTRIJD IN INDIA 

Indiase AKB vecht 
atoomcampagne aan 

De anti-kernenergiebeweging in India stuit op 
dezelfde problemen als de Westerse: een kapi
taalkrachtige atoomlobby die gesteund wordt door 
de overheid, en een onvoldoende voorgeUchte 
bevolking. De discussie speelt zich voomameHjk 
af in de kranten waar bUtse (pro)advertenties 
worden bestreden in de rubriek Ingezonden brie
ven. 
Ipe van der Deen was in India waar hij een gesprek 
had met Nagesh Hegde van de actiegroep Cltlzens 
for Alternatives to Nuclear Energy (CANE) in 
Bangalore. 

"Zullen we technologisch achterbigven ?' is 
de vraag die mensen in de anti-kernenergie
beweging in India zich stellen. Voor de Nu
clear Power Corporation (NPC) is dit geen 
vraag maar een feit Bij het lezen van de ad
vertenties die de 
NPC in de verschtl
lende landelijke 
dagbladen plaatst 
om de bevolking te 
overtutgen van de 
voordelen van ker
nenergie, moest ik 
regelmatig denken 
aan de huis-aan
huts-folder rondom 
de kerncentrale van 
Dodewaard, die ik 
vorig jaar in de bus 
kreeg. 
Deze advertentie
campagne Is gestart 
om te proberen de 
hoorzitting van het 
Hooggerechtshof in 
New Delhi over de 
bouw van vijf kern
centrales, de aan
leg van een ura
niummijn en een 
opwerkingsfabriek 
in KaJga. in de butnt 
van Goa, te hein
vloeden. Zo meent 

-

Nagesh Hegde van CANE, die haar thuisba
sis heeft in de Zuidindiase staat Karnataka. 
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Wat ts CANE voor een oryanlsatie? 
'We hebben CANE opgelicht in 1985 naar 
aanleicUng van de p1annen van het minJsterte 
voor Atoomenergie om een kerncentrale, een 
uraniummijn en een opwerkingsfabriek te 

bouwen in het noordoosten van de staat 
Karnataka. Deze staat ligt midden in de 

lpe van der 
Deen 
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.EAR POWER AND YOU ·VIl 

regenwouden. Wij besloten de mensen ter 
plaatse te gaan voorlichten over de gevaren 
van de hele atoomcyclus, van uraniumWin
ning tot en met de afValdumping. Dat bete
kende voor ons de verspreicUng van folders 
en affiches en het houden van lezingen met 
behulp van dia's. De overheid weigerde in 
eerste instantie op alle fronten om met ons te 
praten. VJa hun kanalen werden wy in adver
tentles en artikelen in de krant exvan be
schuldigd tegen de vooruitgang te zijn". 

Door jullie 'onvaderlandslievend' af te schil
deren hoopte de pro-kernenergielobby jullie 
uit te schakelen? 
'Ua Wij zouden agenten zijn van de ontwik
kelde wereld die niet zou willen dat wij kern
centrales zouden krijgen. Men probeerde 
ons in een kwaad daglicht te stellen. Zonder 
op onze argumenten in te gaan. Uiteraard 
zijn onze namen en adressen bekend en 
geregistreerd. Het toeval wilde dat na onze 
oprichting het Tsjernobyl-ongeluk plaats
vond, en dat heeft menig politicus en weten
schapper tot nadenken gestemd. Uiteraard 
hebben zich zowel daalvoor als daarna ook 
de nodige ongelukken voorgedaan. In één 
van de Indiase centrales, in ~asthan, ont
stonden lekkages en scheurtjes die leidden 
tot de sluiting van deze kerncentrale voor een 
periode van drie jaar. Zo zijn er meerdere 
Kaccidents or unusual occurrences". zoals 
het ministerie voor Atoomenergie ze noemt, 
in de Indiase kerncentrales geweest". 

Op wat voor andere manleren proberen jullie 
de uttbreidtngswensen van de atoomlobby 
dwars te zitten? 
'We zijn dus begonnen met het plaatselijk 
verspreiden van informatie over de gevaren 
van kernenergie. Daarnaast hebben we 
besloten de bouw van Kaiga via het Hoogge-
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'Vellig beheer van radio-aktief afval uit kerncentrales· ...... 

4 

rechtshof in New Delhi aan te vechten Op 28 
augustus 1990 is de hoorzitting van deze 
zaak begonnen en daarin zullen een aantal 
deskundige tegenstanders van kernenergie 
namens ons het woord voeren. Ik vetwacht 
dat het wel een aantal maanden zal duren 
voordat de zaak is afgerond Een goede ont
wikkeling is dat zo langzamerhand de publi
citeit rond kernenergie de bevolking toch 
aan het denken zet". 

Recentelijk heb tk een aantal advertenties 
gezien van de NPC waarin ze uitleggen hoe 
ongevaarlijk kernenergie etgenlyk ts. Wat 
ondernemen jullie hiertegen? 
'Ten eerste realiseren wij ons dat de NPC 
deze campagne (een serie van zeven adver
tenties in landelijke dagbladen, IvdD) is 
begonnen om de zaak in het Hooggerechts
hof te beinvloeden. Ze maken zich zorgen 
omdat wij een goede kans maken We hebben 
er een aantal vergaderingen aan gewijd. 
Uiteraard hebben wij niet zoveel geld als zij 
om een vergelijkbare campagne op te zetten, 
zelfs niet genoeg voor één advertentie. Eén 
van onze actles is het sturen van brieven 
naar de dagbladen, waarin we de •informa
tie" weerleggen. De •ingezonden brieven" 
behoren namelijk tot één van de meest gele
zen rubrieken. In onze brieven dragen wij de 
nodige wetenschappelijke gegevens aan die 
de •informatie" uit de advertenties van de 
NPC weerlegt". 

Eén van de pro-kernenergie-argwnenten ts 
dat atoomenergie geen biJdrage levert aan 
het broeikaseffect. 
''Het ingewikkelde van dat soort argumenten 
is dat politici meestal niet meer dan vijftien 
minuten uittrekken voor een gesprek. Alle 
informatie moet dus in een notedop gepropt 
worden en dat is zeer lastig. Maar we doen 
onze uiterste best. Ondertussen proberen 
wij de Planning Commission (het orgaan wat 
de plannen voor de langere termijn voor het 
land ontwikkelt, IvdD) duidelijk te maken 
dat kernenergie absoluut niet de enige op
lossing is om het broeikaseffect te bestlijden 
Bovendien zou je de komende 36 jaar iedere 
drie dagen een nieuwe centrale moeten leve
ren als je alleen al alle kolencentrales zou 
willen vervangen. Wij zijn nu bezig alle 
informatie die wij hebben in korte pamfletten 
samen te vatten en onder politici en andere 
beleidsmakers te verspreiden". 

Alle informatie over ongelukken, incidenten 
en andere onvolkomenheden tn de Indiase 
kerncentrales is geheim. Hoe komen jullie 
aan die gegevens? 
"Het is zeer lastig voor ons om de offictêle 
gegevens na te gaan. Gelukkig bestaat er 
persvrijheid. De kranten publiceren vrijelijk 
datgene wat zij achterhalen. In 1988 was er 
een lek in de Taxapur-centrale, ten noorden 
van Bombay. Bij het Nuclear Fuel Complex 
in Hyderabad was een open kernafvalplaats 
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waar mensen zomaar konden rondlopen en 
kinderen konden spelen. Het grondwater ter 
plekke Is besmet met radloa.ctlvltelt 
WU houden een )!jst bij van aDe ongelukken 
en die publiceren we steeds weer in onze 
lrochures. Tot op heden heeft de NPC geen 
van de door ons aangevoerde gegevens ont
kend. lmnlddels heeft een aantal mensen de 
NPC verlaten, of zijn er ontslagen omdat ze 
vragen begonnen te steDen die de NPC niet 
bevielen. Zij hebben zich bij ons aangesloten. 
Wij hebben voldoende bewijs van de onge
lukken; alleen missen we exacte gegevens 
over zaken zoals stralingsdoses. Rond de 
uraniummijnen in Jadugada (in de staat 
BJhaQ en Chavara (in KeraJa) Is onderzoek 
gedaan naar de toename van het aantal 
mtsvormde baby's en kankergevallen. De 
NPC ontkent dat dit iets met straling te 
maken heeft, terwijl de gezondheidswe
tenschappers volhouden dat dit wel degelljk 
het geval Is. Metingen worden gebruikt voor 
de geruststelling van de omwonenden" ...... 
(Zoals ten tijde van Tsjemobyl Jn Nederland 
regelmatig gemiddelden werden verstrekt, 
besmette produkten werden gemengd met 
niet of minder zwaar radioactieve. Terwijl 
bovendien bij een bepaalde dosis een garan
tie op kanker bestaat. maar er daaronder 
geen ~ valt te geven dat je het niet 
krggt. De kansen worden alleen steeds kJeln
er als de dosis Jager Is, lvdD). 

Hoe massaal is het verzet tegen kernenergie 
in India? 
''Niet zo massaal. In de omgeving van kern
centrales en uraniummijnen OJganlseren de 
mensen demonstraties en sturen telegram
men en kaarten naar politici. Het zgn eerder 
de mensen in de steden die er zich niet druk 
om maken. Bovendien zijn in een 1and als 
India duizenden andere problemen zoals 
gezondheidszorg, overbevolking, armoede, 
onderwijs, OOiruptie... Kernenergie komt dus 
gewoon ergens onderaan op de lijst en men 
neemt een houding aan van •oh, er Is toch 
niets aan te doen". Het aantal mensen, met 
name jongeren, dat Jn de steden in verzet 
komt. groeit echter snel. De bewustwording 
neemt toe en dat Is vooral vervelend voor 
politici die, als ze Jn de dorpen komen. be
stookt worden met vragen als: ·waarom 
bouwen jullie die kerncentrale hier en niet 
naast de stad waar de energte voor bedoeld 
is?" De politici gaan in New Delhi vmgen 
stellen en aDes loopt niet meer zo van een 
leien dakje voor de kernenergielobby. Zij 
gaan nu dus grote hoeveeD1eden public reJa
tions-mensen Jnhuren om hun advertenties, 
kleurige brochures en dergelijk te ontwerp
en. Daarover maken wij ons grote zorgen 
omdat zij over veel geld beschikken om die 
campagnes te financieren en wij slechts 
beperkte middelen hebben". 

Zou het verschfl. maken als ze bi/voorbeeld 
een kernamtmle aan de rand van Bangalore 
zouden bouwen? 
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Kernernergle In India 

''Uiteraard zou er dan een gigantisch verzet 
ontstaan. Tot op heden worden de centrales 
zo'n drie à vierhonderd kilometer van Banga
lore gebouwd Dus maken de mensen er zich 
niet zo druk over. Wij voeren nu dus acties 
die dat aspect belichten. AJs we echt kern
centrales nodig hebben om het stroomtekort 
Jn Bangabre op te heffen, laten we die nog 
goedkoper maken door ze hier te bouwen. 
Dat bespaart zo'n vierhonderd kilometer 
kabels, masten en wat dies meer zij. Men 
gniffelt wat om deze suggestie. maar de NPC 
realiseert zich dat ze nOOit een kerncentrale 
vJak bij een stad zal kunnen bouwen". 

Kernenergie in India 
India was het eerste ontwikkelings
land dat reeds in 1954 een kern-ener
gieprogramma uitstippelde. Met de 
eigen waniumvoonaden wilde het Mi
nisterie voor Atoomenergie een zelf
standige splijtstofcyclus opbouwen, met 
kweekreactoren en opwerkingsfa
brieken. De hele wereld schrok in 1974 
wakker toen de eerste Indiase atoom
bom tot ontploffing werd gebracht Als 
ontwikkelingsland kon India altijd re
kenen op technische en materlêle on
deiSteuning uit West en Oost 
Momenteel zijn er 9 kerncentrales in 
werking waarvan de oudste, Tarapur, 
dateert van 1969. Zes kerncentrales 
zijn in aanbouw en nog eens zes staan 
in de planning. 
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WINDENERGIE IN DUITSLAND 

Het succes van Nedersaksen 

Paul Mathijssen 
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In januarl 1990 ging bij het Duitse Pllsum (aan de 
Dollard, ten noorden van Emden) het windpark 
Krummhöm In bec:lrlJf. Na een jaar proefdraalen 
bUjken de tien molens met een gezamenlijk 
vermogen van drie MegaWatt een groot succes. 
Bet park heeft sindsdien al zeven mlijoen kWh 
geproduceerd en Is daarmee de recordhouder In 
Duitsland. De produktie van de Uen Enercon-32-
turblnes komt overeen met het jaarlijks stroom
verbruik van 1800 huishoudens. Inmiddels Is 
men bezig met de bouw van een tweede park, met 
zestien molens. 

De exploitant. het nutsbednjf Energteversor
gung Weser Ems AG (EWE), stelde in oktober 
laatstleden het Windpark voor aan politici, 
ambtenaren en mensen uit de wereld van 
windenergie. Onder het publiek bevond Zich 
ook de Nede~ deelstaatminiSter van 
Flnanclên en de burgemeester van de ge
meente Aurtch. 

Olrectlelld Gerei Reiners kondigde In zijn 
rede de bouw van een tweede Windpark aan. 
Niet ver van de eerste lokatle biJ PUsum, 
moeten in Hamswehrum zestien molens met 
een totaal vermogen van bijna v1jfMW opge
steld worden. Met de bouw hiervan Is men al 
begonnen. 
Windmolens kunnen. ondanks de voortschrij
dende techniek, nooit conventionele elektrl
clteltscentiales vervangen, betoogde Retners: 
'Windsnelheden zijn onvoorspelbaar en 
daarmee is ook de elektrlclteitsproduktle 
onvoorspelbaar'. Omdat ledereen echter op 
leder tijdstip over elektriciteit moet kunnen 
beschikken, dient er altijd reservecapaciteit 
beschikbaar te Zijn. 
VoJgens Reiners kost de stroom uit Krwnm
höm ongeveer dertig pfennfg per kWh. Zelfs 

~ er subsidie womt gegeym 1s de elektrtcl
telt uit Krummhöm dan nog vijf pfennlg 
duurder dan de elektriciteit uit conventione
le centrales . 

terugleververgoeding 

Dit jaar echter zal de terugleververgoeding 
van tot nu toe negen pfennlg vedloogd 'WOl'· 

den tot zeventien pfennig. Dat -wordt geregekl 
in de nlel.lWe eldd:rlc1teltswet Reiners Is het 
niet eens met deze verhoging. Hij ~ dat 
dit de EWE enorm op ~ten jaagt. en daar
mee ook de klant. daar de EWE part:icu11eR:o 
nu meer voor de elektric1telt laat betalen: WIJ 
ondersteunen daadwerkelljk de voortgang 
van duurzame energie. Maar de extra lasten 
die dit met Zich meebrengt. mogen niet slechts 
~n regio treffen'. De windmolens hebben 
samen 10,5 miljoen Duitse marken gekost 
Wel Is Reiners een groot voorstaOOer van de 
bouw van nog meer windparken. Deze kun
nen conventionele centrales wel niet vervan
gen. maar 21e brengen wcl een enonne brand
stofbesparing teweeg. Oe tlen windmolens 
bij Krummhöm hebben tot nu toe al meer 
dan 2300 ton steenkolen bespaard. Daar
mee is een besparing In de uitstoot van 
kooldioxide (CO,) bereikt van zevenduJzend 
ton. 

Informatie 

Naar en binnen het windmolenpark zijn wegen 
aangelegd. In een servleegebouw is ruimte 
voor maximaal dertig mensen. Zij kunnen 
daar informatie krijgen over wlndenergte In 
het algemeen en over het Krummhöm-park 
In het bijzonder. Op een groot demonstra
tiepaneel kunnen de wlndsnelhekl. de win
drichting, het vermogen bij die windsnelheld 
en de totale produktie worden afgelezen. 
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WAAS VAN VEIUGHEID ROND RAMPENPLAN 

De biltere pil na de ramp 
Tegen ongevallen met kernenergieinstallaties is 
weinig kruid gewassen. Onbekende factoren als 
paniek en chaos zijn niet te plannen. Bovendien 
ontbreekt er, met betrekking tot het kernener
giepark van DoeL een •hot line' tussen Nederland 
en België. Als er iets mis gaat. komt de kernonge
vallenbestrijding altijd te laat op gang. 

Opmeuw wen:l in de afgebpen maanden VOOI" 

zowel de Zeeuwen als de Brabanders een 
waas van veiligheld opgetrokken rondom de 
kemongevallenbestrtjding. In Zeeland mocht 
burgemeester J. Van der Doef Missingen) 
dat doen, In Brabant deed de Conunlssarls 
van de Kontngtn, F. Houben, dat zeiL 

Het is dc!le nletJwe op~Jet die Van der Doef en 
Houben proberal. te &lljten. 

Tolne Huijsmcns 

Na het ongeluk met de kerncentrale van 
'ISjernobyl (Sovjet-Unie, 26 aprll 1986) \l'Jerd 
niet alleen de beslissing voor de bouw van 
nieuwe kerncentrales op het nippertje ultge
stekl. maar 'Wel"d ook de atW1kkellng van de 
gevolgen van dat ongeluk voor Nederland 
~ueerd. Er verschenen nieuwe rappor-

-:~c re·· - - --~ 

ten over strallngscrtterta, over het gevoerde 
beleid. Met name dat laatste, het rapport 
Beerenschot. pleitte ook voor een nieuwe 
opzet van de kernongevallenbestrijding. 
Vreemd natuurlijk dat we in Nederland dan 
al bijna twintig jaar kerncentrales hebben. 
Zijn we dan twintig jaar voor de gek gehou
den? 
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Waar Van der Doet nauwdljks krtUek heeft 
op het Plan Kernongevallenbestrijding, ts 
Houben tenminste nog zo eerlijk te stellen 
dat een ongeluk ln een van de vier kerncen
trales van Doel (BelgH!) voor de uitvoering 
van het plan ~te problemen oplevert. Houben 
ziet de oplossing ln een "hot Jine• tussen Doel 
en het regtonale centnun voer huJpyaiening 

in lbJee~-· Dat wmlt dus hopen dat de 
Belgen In geval van nood ook even naar 
Roosendaal bellen. 

super-monopollespel 

Kerncentralepark 
Doel 

De Belgtsche vakbeweglng, ACV en ABVV. Is 
sterk verankerd onder het personeel van de 
kerncentrales van Doel. Kaderleden zitten 
regelmatig met de directie rond de tafel in het 
comité Velligheld en Gezondheld én in de 
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Ondernemingsraad Daarnaast Is er natuur
lijk nog het cao-<:JYedeg. Noch m het Comlté. 
noch m het ~ heeft de dl:recUe oolt 
Jets willen loslaten mw het rampenplan voor 
DoeL "Men heeft ons noolt tets verteld over 
een rampenplan", stelt Robert Prins van het 
ACV. 
De Belgische kerncentrales worden 'uitge
baat door EBES, dat VI:Q" kort nog onderdeel 
was van de Generale BankmaatschappiJ 
(Soclèté Gênèral). Iede~n herinnert zlch 
nog het titanengevecht rond deze Soclètè 
Gênéral. Toen werd een soort super-mono
polle-spel gespeeld door kapltallstlsche gi
ganten als Carlo de Benedetu (Italie) en de 
Banque de Suez (Frankrijk). Deze laatste 
heeft lnmiddels een meerderheidsbelang ln 
EBES verworven. 
In 1983 'VOerden de Nederlandse en Belgi
sche antl-kemenergtegroepen aktie tegen een 
vreselijk scenario. Het Franse Electrtclté de 
France (EdF1, waartn Banque de Suez aan
zienlijke belangen heeft. vond het nodig om 
Vier enorme kerncentraJes te bouwen In Choaz 
(Walloole) aan de Maas. Zelfs de Belgische 
regertng protesteerde, nlet zozeer vanwege 
de kerncentrales, maar vanwege de te ver
wachten grote daling van het Maaswaterpell 
wat tot problemen met Nederland zou leJden 
vanwege de nog te onderhandelen Waterver-

dragen. Maar Brussel leek te gaan zwijgen 
toen EdF compensatie beloofde in de vorm 
van deelname In de bouw en exploitatle van 
Ooel-5 en Doel-6. Vanwege de hoge kosten 
van Chooz werd de zaak toen afgeblazen. 
Nederland zal echter alert moeten blijven. 
Een nieuwe Chooz-scenarlo kan er zo Zijn. 

gezlen de nleuwe EBES-kapitaalstructuur 
met veel Franse belangen. 

hopelijk bellen ze even 

Eigenlijk heeft Houben wel een beetje gelJjk. 
Nimmer Is ln een diplomatieke nota tussen 
Nederland en Belgli!. laat staan een vmJrag. 
geregeld dat Belg1e Nederland zal waarschu
wen ln geval van een nucleair ongeluk. Als er 
in Doel tets gebeurt. wordt de gol.IVmleur 
van Oost-Vlaanderen gebeld. Met deze fi
guur Is in het ~ wel afgesproken dat 
hiJ naar Nederland belt lig zal echter eerst 
zijn eigen tegertng waarschuwm. dle op haar 
beurt eerst het loternattonaal Atoom Energie 
Agentschap (JAEA) ln Wenen zal bellen rearly 
notlflcatlon"). Wellicht dat het IAEA naar 
Nederland belt? 
En dat allemaal als we ervan uitgaan dat de 
directie van Doel ook daadwerkelijk alann 
slaat 
Wat wel tussen Nederland en Bel# geregeld 
Is vta een verdrag, Is de greDSOY"etSChrljden
de bestrijdlog van rampen. Hoewel bedoeld 
om grensfonnalltelten In voorkomende ge
vanen te vmnljden (de brandweer heeft ~ 
paspoort nodig als de he1debiand biJ Hazel
donk de grens oversteekt) kàn dit verdrag 

ook een uitwerklog hebben bij nucleaire 
rampen. Zo Is VI:Q" te std1en dat In geval van 
een grote ramp ln Doel het Belgische leger 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen afsluit van de rest 
van Nederland om te voorkomen dat vluchte
llngen anderen besmetten. Het BeJg&sche Ie-
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ga- (de marine zetelt 1n Kalb biJ Doel) Is snd
Jer ln Zeeuws-Vlaandeten dan het Neder
landse leger. 

De kerncentrales van Doel zijn ln handen 
van een prt~-oodernem1ng. BIJ wat voor 
soort acàlent ook. moet de directie van Doel 
een aantal ovezwegtogeo maken: Hoe erg Is 
het lnddent? Klumen v.oe het beheeraeo zonder 
het bekend te maken? Hoe erg kan het wor
den? Hoe zit het met de veillgheld 'binnen' 
ten opzichte van de veJllgheld 'bulten'? Het 
beslult tot het lnllchten van de gouverneur 
van Oost-Vlaanderen zal pas 'W'Orden geno
men als het echt met anders kan. Oe2le zal op 
zijn beurt ook eerst teJebl1sch aan de dJrec.. 
tie vragen of het «ht zo erg Is. Enzouoorts. 

ramp of rampje 

Op het moment dat ln Nederland een mel
ding van een ongeluk In Doel binnenkomt. 
kunnen v.oe er donder op zeggen dat het een 
emstig Incident Js en dat het te laat Is. 
En om ledereen alvast gerust te stenen: geen 
enkel rampenplan zal dan veel soelaas bie
den. 
De enige echte ramp. waarop een rampen
plan of 'plan kern-
ongevallenbes trlj-
dlng' zich kan base-
ren. Is een ramp die 
pas heel langzaam 
een ramp wordt. at 
m19schlen oog beter 
gezegd: ah de ramp 
beperkt bltjft tot een 
"rampje". Alleen dan 
zijn de voorgestelde 
maatregelen in het 
nationaal plan kem
ongevallenbestrlj
ding ook daadwer
kelijk u1t te voeren. 
Alleen dan Is er ge
noeg tijd voor. 
Er Is een discussie 
ontstaan CJYer het te 
voren onder de bevolktng uitdelen van jo
dlumplllen. Bij dreJgende nucleaire besmet
Ung moet zo'n pfl v.ttden tngesllkt.. Het resul
taat daarvan Is dat de sch11dkl.ler zich vol
zuigt met het jodium uit deze pU. zodat 
radioactief jodium (1131) dat bij een kernonge
val vrijkomt. geen kans meer maakt inwen
dig te 'W'Orden opgenomen. 
Ik ben 'roOI"Stander van het uitdelen van zo'n 
pil. "Natuurlijk. elk beetje helpt" zult u zeg
gen. "Dat Is waar" zeg Ik dan. "hoewd zo'n pU 
nJ.ks helpt tegen bgvoorbeeld hèt ook vrijko
mende radioactleve Ces1um1 s;·. Het geeft 
ons slechts een vals gevoel van vetllgheld. 
Nee. dat Is niet mijn reden. maar Ik vind dat 
jodiumpillen toch moeten worden uitgedeeld. 
1k vind dat J.edereen zo'n pd In ziJn of baar 
keukenkastje moet hebben. uitgedeeld door 
de ofDd!le overheid. niet als een mogeltjke 

dicht - jan/fèb. 1991. nr.l 

redder In nucleaire nood. maar als een con
stante herinnering aan de potentt~e nu
cleaire gevaren waarto we leven. 

Bermuda-driehoek 

Talloze bezwaren had de antl-kemenergte
bewegtng tegen de alarmregeltng kerncen
trales. zoals het nationaal plan kemonge
vallenbestrljdlng vóór de ramp met Tsjemo
byl werd genoemd. Met deze bezwaren Is In 
de nieuwe opzet geen rekenlog gehouden. 
Om er enkele oog maar eens te noemen: 
• ah de ramp een ramp a la 1lljernobyl wm:tt. 
draalt de rampenbestrtjdlngsorganlsat1e vol
ledig In de soep. Dat kan ook niet anders als 
men rekening moet hotden met bet bjj mld
westen wind potentieel te ootrulmen gebled 
van A-A-A (of 'A3' zo men wtl: Antwerpen
Amsterdam-Aken tn een driehoek). 
• Nog steeds staat ook In het hukllge plan 
kernongevallenbestrijdlog dat de overheld 
de bevoegdheid heeft een besmet gebled 
locluslef bewoners potdicht van de bulten
wemel af te sluiten. Al tientallen jaml pro
testeren wiJ hier tegen. Het gaat niet aan 
onschuldfge burgers het slacht o1Jèr te laten 
worden van een atoomtnstallatie. De anti-

kanenerg1ebeweglng beeft er a1tyd var gepleit 
rekening te houden met een enorme sponta
ne evacuatte, &1 daar dus ook mogelijkheden 
voor te bieden. en MeCJs van te vmen bekmei 
te maken waar opvang- en oot.smettmgscentra 
zullen zijn ingericht. 
• Wat te denken van evacuatie van zieken
huizen, bejaardentehuizen, gevangenissen, 
enz. 

Zo langzamerhand begl.nnen de lwncentra
Jes Ooel-1 en Doel-2 1n hWl krtt:bche jaren te 
komen. Een kerncentrale kan 1\.lW\\'eg twin
tig tot dertig jaar mee. Doel-I dateert uit 
1972, en Doel-2 van enige jaren later. Het Is 
als met een tweedehandse auto. Je moet er 
wat geluk mee hebben! Met de jaren kanen 
ook de gebreken. WIJ gaan dus oog spanoen
de tijden legemoel 
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BOEKBESPREKING 

Gas en olie in de Derde Wereld 

'Petroleum lnvestment poUcles lD developing 
coantries' (ofwel de lnvestertDgspoBtlek omtrent 
brandstof lD ontwlkkeUn&slanden) bevat een 
mlnder samenhangende verzameUng van ver
bandeUngen over cUt onderwerp dan de titel In 
eerste instantie doet vermoeden. VermoedeUjk 
levert de situatle van de Verenigde Staten en cUe 
van Noorwegen een Interessante vergeUJidng op 
voor ontwikkellngslanden. maar de lezer moet 
cUe dan wel zelf maken. 

Het boek bevat opstellen OYei' de lnYestertng
polltlek van de Verenigde Natles en tndM
duele oliemaat.schappyen. ~n van de pro
blemen vormt de toenemende omvang van 
de Inkomsten uit olie door Jnvestertngen . 
Anderzijds Zijn de lnveat.ertngen vaak nood
zakeliJkerwijs zo omvangrijk dat ontwikke
lingslanden cUe niet u1t hun nationale tt.eer
ves kunnen financieren. zy zien zich dus 
a.thankelUk worden van buitenlandse maat
schappijen en consortia die deze bedragen 
wd kunnen Investeren. Het laat zich haast 
raden voor wie dit boek Js geschreven: een 
waarschuwing voor de Deide-Weiddlanden? 

In het boek wordt een opsomming gegeven 
van de verschmende benadertogen van de 
overheden door mlddel van contracten. In 
drte hoofds~n wordt de situatle rond 
aardgas besproken. De belangriJk verschU
lende situatle van priJsschommelingen ten 
opZichte van de olieprijs onstaat doordat 
aardgas niet op de belll'Zell wordt verhan
deld, maar vla vaste Janglopende oonbacten. 
Eén aanvullende koet.enpost Zijn de Investe
ringen die moeten worden gedaan voor c:wer
slag en transport. 
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In een ander hoofdstuk analyseert Peter 
Cameron van het IntematJonaal Instituut 
voor Energierecht te Lelden de totstand
koming van contracten. Het belangrljkste 
werk wordt gedaan in de onderhan
~ Cameron laat aan de hand van 
een aantal voorbeeklen van bestaande c:wer
eenkomsten de oploesJngen zien. 

Het voonnalJge booti van de jtn1diache af
deling van de OFEC schetst de rtskx>'s voor 
zowel de verze~kant als de politieke 
kant van de oliewereld. De huidige prijs
schommelingen door politieke uitspraken 

en de situatle In het MJdden-Oo&
ten spreken boekdelen. De laatste 
bljgeste)de jaanamlngen van Sbell 
vertonen een sterke groet van de 
Winstcijfers. 

Petroleum lnve.tment poUcle. ln 
cleveloplng countriea I ed. by M:Xy 
Beredgck and Thomas Waelde. I.on
don. Dordrecht. Boston : Graham & 
'Irobnan. 1988 XII. 261 pp. 

Toon de Loof 
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DE PROEFKONIJNEN VAN TSJERNOBYL 

'De mensen vertrouwen 
niemand meer' 
Zelenl Dopomona (Groene Hulp) is êên van de 
particuliere organisaties in de Oekraüle, die zich 
bij Tsjemobyl bezighouden met de gevolgen van 
de atoomramp. Natalla Karpan. medewerkster 
van deze mllleu-organisatie, vertelt hieronder 
een welnJg opbeurend relaas: 'Ik heb nog nooit 
zulke verschrikkeUjke toestanden gezien'. 

Zelenl Dopomona werd opgericht In 1985 als 
een studentenorganisatie, met sterke ban
den Jo de wetenschapswereld van Kiev. Er 
werken tien mensen. Natalla Karpan Is ver
antwoordelijk voor de internationale contac
ten. Het voornaamste wetkgebled Is nu ker
nenergie aangezien dit hèt hoofdprobleem Is 
in de Oekralne. 
Kiev ligt op bijna honderd ldlometer van 
Tsjemobyl. Er wonen meer dan drie mQjoen 
mensen in gebleden die 
door de overheid als 
besmet worden be
schouwd. De regering 
heeft beloofd de mens
en te verhutzen binnen 
een perlode van v:ljf jaar. 
maar het Is niet waar
schijnlijk dat deze be
lofte wordt ingelost En 
zel1S als dat 20 was. dan 
Is v:ljf jaar een te lange 
periode. Natalla houdt 
statistleken bij ~r de 
verschillende ziektes, 
eenvoudigweg om aan 
anderen te la1en zien dat 
het onmogelijk is YOOr 
mensen om In de bes
mette gebleden te leven. 

kinderen ziek 

. , 

'Verhulzlng Is de enige oplosslng voor dit 
probleem. Er Is geen schoon voedsel Jo de 
besmette zone. Mensen wonen daar en pro
duceren hun eigen groenten want anders 
hebben ze niet te eten. Er wonen heel veel 
kinderen In die gebieden, en de statistleken 
van de klnderziektes zijn werkelijk huive
ringwekkend. Dit zijn de eerste voomeelden 
van de effecten van straling op het menselijk 
lichaam. maar Ik ben bang dat we nog ernst!-
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ger voorbeelden zullen zien over één of twee 
jaar als de mensen nog nJet geêVacUeerd ziJn. 
Ik denk dat het noodzakelijk Is dat de inter
nationale gemeenschap aandacht besteedt 
aan dit probleem. want het Is mogelijk de 
eerste tragedie op zulke schaal in de geschie
detm van de mensheid en als we dat verge
ten kan het ergens anders opnieuw gebeu-
ren'. 

Het YOOrnaamste project van Zeient Dopo
mona Is de bouw van een Internationaal 
Ziekenhuis. een onafhankel.ljk hospitaal met 
de hulp van internationale milieuorganisa
ties. Het zal \Wrden gebouwd In de buurt van 
Kiev. De mecllsche aspecten van Tsjemobyi 
zijn nu het belangrijkst 
'De mensen hebben dringend hulp nodig. 
Soms weten zij niet dat ze ziek zijn. Ze 
beseffen niet hoe slecht hun situatle Is. Ze 

Peter Bielars 
Wim Kersten 

Massale anti-Tsjemo
byl-demonstrat1e In 

Kiev (26-4-90) 
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hebben zelfs geen mogelijkheden om aan 
juiste Informatie te koolen over hun gezond
heidstoestand... Ze geloven de officiêle 
medetiettogen roet. omdat er al Jaren leugens 
worden verteld. Het Is IOOeJl.ljk voor die mensen 
om nu te gekwen dat de OYelhekt oprecht Is 
en te vergeten wat er gebeurd is in het 
verleden. De mensen geb.oal nJemand ~. 
noch de niet-overhdd!H>rgantsatles noch de 
regering. Ze voelen zich proefkonijnen en ze 
~ tegen ons: ·Er wordt een groot expe
rtment met ons uitgehaald• .' 

Het nlYeau van de med1sche hulp Is erg Jaag. 
zelfs gemeten naar Sovjet-standaards. 
1k woon In Kiev, en ik ben gewend aan slecht 
functionerende medische diensten, maar ik 
heb nog noolt zulke verschrtkkeltjke toestan
den gezien als ln de landbouwgeblede in de 
buwt van ThJemobyL Er ts daar roets. alleen 
bedden en doktoren. en de dokters hebben 
roet eens de vereiste diploma's. Goede artsen 
wonen bever In de grote st.eden In ons land. 
omdat ze daar de mogelijkheden hebben om 
ondeaoek te doen. Dus krijgen de mensen 
die 't hardst hulp nodJg hebben gewoonweg 
niets. 

'Zes maanden geleden werkten 
we samen met canadese artsen 
en wetenschappers. Ze namen 
bloedtesten by kinderen, en de 
resultaten waren allerbedroe
vendst We hebben ook atatlsUe
ken van ziektes die ons 21eer pes
stmJstlsch maken. Het is enonn 
belangrljk dat mllJeuorgantsaUes 
in 20Wel Oost als West zulke pro
jecten ondersteunen en gekwall
tlceerde wetenschappers betrek
ken om in dit gebled te werken 
met deze mensen en lned weten
schappelijk onderzoek uitvoeren. 
Hier ligt ook een kans voor onze 
eigen artsen om met nieuwe 
appamtuur te Jeno.:n omgaan. Onze 
artsen zijn niet slecht. maar ze 
hebben zulke spullen nog nOOit 
eerder gezien. 

'De Oekralense autorttellen wa
ren n1et bijzender hulpzaam, maar 
de plaatselijke autoriteiten, die zelf in de 
besmette gebleden wonen, waren dat wel 
omdat het ln hun eigen belang was dat de 
situatle verbeterd werd. Soms Is het heel 
moellijk voor hen om de beslulten van de 
centrale autoriteiten op te volgen. Er is een 
gebrek aan dosimeters In de hoogst actleve 
zones. Een vertegenwoordiger van het Inter
nattonale Rode Kruis uit Genh'e heeft nu 
beloofd dostmeters te sturen . De mensen 
kennen de werkelijke stralJngsniveaus niet 
omdat ze geen dostmeters hebben. DJe Rode
Kruisman vertelde dat ze nJet de verantwoor
deliJkheld durfden te nemen om de mensen 
hler de waarheJd te vertellen, omdat ze nJet 
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weten wat er daarna zal gebew-en. De toe
stand Is erg slecht. zelfs erger dan we ons 
klmnen VOOI'Stellen. Als de apparatuur aan
gekomen Is en als de mensen de waarheJd 
verteld wordt. dan weten ze nlet wat hen te 
doen staal Het Is duidelijk dat er zo snel 
mogelijk geevacueerd moet 'WOI'den. maar de 
regering heeft daar geen geld voor. Het be
langrykste voor mllleugroepen Is dat ze niet 
moeten blijven praten. maar actle moeten 
ondernemen. Ik moet weten dat ze na deze 
actie iets zeer concreets hebben'. 

onwetend 

'De bevolldng ln de Oekraine realiseerde zich 
na Tsjemobyl dat ze geen kans tot overleven 
had als ze Zich stil hJeld. Al onze plaatselljke 
autoriteiten, zelfs de meest conservatieve, 
stellen het belang en de prioritelt van de 
milJeuproblemen boven alle andere proble
men. Dat betekent roet dat ze die verklartng 
nakomen. maar ze onderstrepen dat in hun 
toespraken. Ze zijn gedwongen naar ons te 
lulstereo als milieugroepen. om niet impo
pulair te worden. Soms hebben we succes, 
zelfs met de meest onvriendelijke commu
nisten. t.taar de bevolk:lng Is zeer onwetend. 

Windenergie-experiment 
Milleu-educatie bestaat praktisch niet. Ker- Kiev 
nenerg1e ts roet populair tn de hele Oekrarne. 
Er is zelfs een moratorium uitgeroepen door 
de Oekraiense regering met betrekking tot 
alle kerncentrales In de republiek. Maar het 
werkte niet omdat nlet alle kerncentrales 
eigendom zijn van de Oekraine. De regering 
in Moskou wil ze niet st.llleggen. De Oekralne 
is een van de meest ontwikkelde gebleden ln 
de Savjet-Uroe en ze kan de Sovjet-indusbie 
breken als de kerncentrales in de Oekraine 
worden stllgelegd. Als je geen brood hebt. 
heb je niet te eten. Voor jullie is het zeer 
moe1lljk CNer het mllleu na te denken'. 
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windenergie 

'El' kwamen Denen naar de OekraJne cm de 
gesch1kte plaatsen te uit te zoeken voor de 
InstaUatle van windturbines. Maar de rege
ring Jn KJev wil ze niet en wil er ook geen geld 
In stekm omdat we daarvoor te arm zijn. Het 
is een poUtiek probleem. Windturbines bete
kenen energle-onafhankelljkheld voor de 
mensen. Sovjet-wetenschappers gtngen naar 
Dener:naiken om ze zelf te zien. en ze kwamen 
terug om de politici te ~rtulgen. 
Vorig jaar oqtaniseerden WU een demonstra
tie, een mars van Kiev' naar Tsjemobyl met 
Internationale jongeren. Ze hlelden een ver
gadering binnen de dertlg-kllometerzone. Ze 
brachten een windmolen mee als voorbeeld 
en een grote tentoonstelling over duurzame 
energie. De Denen deden werkelijk hun best 
om ons te laten zien hoe het werkt. maar 
sinds. verleden Jaar Is er verder niets ge
beurd De Deense televL* maakte een goed 
programma. Wij hebben veel overhoop ge
haald om dit allemaaJ te organlseral, zoals 
de toestemming van Moskou om binnen de 
derttg-kllometerzone een Internattonale 
demonstratie te houden. Ik weet niet wat te 
doen om onze Rgertng onder druk te zetten. 
want Ik denk dat we al bet mogelijke al 
hebben gedaan. ~ iemand mij kan vertellen 
wat Ik moet doen. dan doe Ik dat'. 
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26 oprl 1991 : vtf jaar Tsjemobyl 

Het volgende nummer van Allicht Is een 
thema-nununer dat geheel gewtjçi zal zijn 
aan het eerste lugubere Jubileum van de 
Tsjernobyl-ramp. In dit nununer, dat een 
oplage la1jgt van circa tiendufzend exempla
ren en ongeveer twee keer zo dik zal zijn als 
een ncmnale Allicht. wordt behalve de laatste 
stand van zaken uitgebreid ingegaan op de 
gevolgen van de kernramp voor de gezond
held van de mensen op dit mement en in de 
toekomst. de gevolgen voor de economie en 
het mllleu. In het herdenklngsnummer ver
schijnt een getuigenverhaaL Ook publiceert 
Allicht nog niet eerder vrijgegeven strallngs
kaarten van de omgeving van Tsjemobyl. 
In aparte hoofdstukken wordt verder aan
dacht besteed aan de gevolgen van de mmp 
voor Europa. Zijn bepaalde etenswaren nog 
steeds llcht radklact1ef besmet? En wat vin
den de grote politieke partijen van het plan 
om het aantal kerncentrales ln Nederland 
toch weer uit te breiden? 
De volgende AJUebt zal begtn aprtl verschij
nen. 

De sarcofaag 
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Reactor Tsjemobyl opnieuw Ingemetseld 

Dit VOOijaar nog zal de ontplofte reactor 1n Tsjemobyl een tweede betonnen cmhulsel krtjgen. De be
tonnen sarooilag dJe een jaar na de kernramp Is aangebracht. begint scheuren te vertonen. Of dat 
nieuwe gevaren oplevert. de radloacUvitelt 1n de reactor Is nog steeds zeer groot. Is onduideliJk. 

De berichten ~ de beschadtglngen aan de betormen bunker komen van het lntema.Uonaal atoom
agentschap IAEA en zgn betrouwbaar. De Scwjet-autorttelten hebben nog mets laten weten. Al maan
denlang circuleren geruchten dat de sarcofaag van bbmenutt aangevreten raakt door de hoge 
conoentJaUe radloacUeYe stoflèn 1n de reactor. Tot nu toe werd V'ei7Jekeid dat het betonnen omhulsel 
zeker dertJg jaar stand zou houden. 
Vooral Duitse atoomgeleeiden maken .z1ch grote zorgen cwer de toel«mst van deze rampreactor. 

l<lev, 26 aprl 1990 

Informatie-karavaan door Nederland 

van 12 tot en met *Z1 april trekken twee bussen langs de steden en regio's met ker
nenergJ.e-objecten. zoals Borsele, nxlewaan:l. Almelo (UCN), Petten (ECN) en frenthe en 
Groningen (opslag radio-actlef afval 1n zoutkoepels). Elke dag wordt een korte demon
stratie of act opgevoerd In de stad of het dorp waar de karavaan doorheen trekt. Als het 
lukt. nemen ook buitenlandse gasten (I'sjemobyl. Sellafteld) deel aan de tour. In dat 
geval zal geprobeerd worden In contact te komen met enkele gemeenteraden. Ook het 
publiek zal dan betrokken worden bij de kemenergle-dlscussle. 

De informatiekaravaan wordt georganiseerd door de basisgroepen tegen kerngewe1d. 
1ljdens de to\.U" wordt gebruik gemaakt van het thema-nwruner van AIUcbt. Daarnaast 
lllaken de basisgroepen uitgebrelde tnfonnatlemappen over kemenetgle tn het algem
een, radioactlef afval en de COVRA. pro11feratie, de blherent vellfge kernreactor én de 
mogelijkheden tot verzet tegen de uitbreiding van kernenergie. 
De crganmtie van de karavaan zorgt ten sbtte voor films, VIdeo's en een kleine expo
siUe. De tol.D' WOidt opgevrolijkt door enkele muziekgroepen. theater en een kinderpro
gramma. 
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BIOGAS IS NOG KOSTBAAR 

Het blijft modderen met de mest 

Mest is er in Nederland in overvloed. Het pro
bleem is dat mest op het land voor verzuring van 
de grond leidt door de grote hoeveelheid fosfaten 
en nitraten. Daarom zijn allerlei plannen uitge
werkt om de mesthoeveelheld in te perken. Het 
vergtsten van mest is een mogeBjke oplossing. 
Bijna v.Uftien jaar geleden werd er voor het eerst 
mee geëxperimenteerd. Het blijkt geen onver
deeld succes te worden. De kostprijs van het uit 
de mest gewonnen biogas bedraagt driemaal de 
huidige energieprijs. 

Mestvergisting is het laten gisten van mest in 
afgesloten ruimten. Het is te vergelijken met 
het laten gisten van bier. Bij mestvergisting 
komt gas vrij, energte dus. Bovendien hoeft 
de gebruikte mest niet langer op het land 
uitgereden te worden. In 1978 werd in 
Nieuw-Millingen de eerste vergistingsinstal
Jatie in gebndk genomen. Ze draait nog steeds. 
In de installatie kan 350 lrubieke meter mest 
verwerkt worden. In totaal zijn in Nederland 
31 mestvergisters gebouwd, waruvan er nu 
nog 16 functioneren. 
Dat de helft niet meer werkt. geeft aan dat het 
experlment nog niet dat resultaat heeft wat 
men er van vetWaCht had. Overigens moet er 
wel bij verteki worden dat de nieuwste instal
Jaties veel groter zijn dan de eerste. Zo is in 
Helmond een mestvergistingsinstallatie 
gebouwd met een volume van 4.000 kubieke 
meter. 

Het Centrum voor Enelgl.ebesparing en Schone 
Technologie (CE) in Delft heeft in opdracht 
van de Nederlandse Maatschappij voor Ener
gie en Milieu (NOVEM) en het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
ondelzoek verricht naar de mestvergisting in 
Nederland. Daarbij werd uitgegaan van de 
ervaringen in de laatste tien jaar. Wat uit de 
resultaten van dit onderzoek meteen opvalt. 
is dat mestvergisting uit energiebaten alleen 
op dit moment (nog) niet rendabel te exploi
teren is. De prijs van energie uit mestgas 
bedraagt 24 tot 32 gulden per Gigajoule. De 
gasproduktie kan echter verbeterd worden. 
Bovendien is in het onderzoek vrijwel geen 
aandacht besteed aan de waarde van mest
vergisting voor de landbouw en het milieu in 
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het algemeen. Met de nog steeds toenemen
de zorg voor het milieu, wotdt ook de waar
dering voor elke bijdrage aan het milieupro
bleem van de verzuring groter. Het onder
zoek geeft dus geen deftnitief oordeel over 
mestvergisting. Nadrukkelijk wordt verwe
zen naar Denemarken. waar mestvergisting 
een twee maal zo grote hoeveelheid mest- of 
biogas oplevert. omdat men organisch afval 
toevoegt aan de mest. 

overschat 

Zoals gezegd ontstond belangstelling voor 
het vergtsten van mest vanwege de stankhin
der. Dit probleem speelde in de jaren zev~m
tlg een belangrijke rol bij het verkrijgen van 
een hinderwetvergunning voor een veebe
drtjf dicht bij de bebouwde kom. 
Later zorgde ook de prijsstijging van kolen 
voor extra aandacht voor andere vonnen van 
energlewinning. De veehouders kregen forse 
energierekeningen gepresenteerd. Door de 
mest van hun eigen vee te gebruiken, kon
den de boeren zich financieel wat onafhan
kelijker opstellen ten opzichte van de ener
giebedrijven. Fabrikanten van mestvergis
tingsinstallaties zagen een nieuwe markt: ze 
vermoedden interesse bij circa 100.000 
veehouders en een mestverbruik van onge
veer 50 miljoen m3 per jaar. De overheid hielp 
een handje door geld beschikbaar te stellen 
voor de bouw van mestvergistingsinstalla
ties bij de veebedrijven. Tussen 1979 en 
1982 werden 25 installaties gebouwd. Ze 
functioneerden niet goed. De gasproduktie 
bleef daardoor achter bij de verwachtingen. 
De fabrikanten verloren hun enthousiasme, 

Peter Bielars 
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om:Jat de kosten gingen oplopen. BcMmd1en 
daalden de p11jzen van kolen In het mldden 
van de jaren tachtig plotseling. Uit oogpunt 
van energtewlnnlng alleen was het toen niet 
langer Interessant om een mestvergistlng
slnstallatie te bouwen. 

het mQieu 

Tot de bouw van de Installaties In de late 
jaren tachtig werd uit een ander oogpWlt 
besloten: het mJiteu. De vermesting en verzu
ring van de grond door de mest van koelen en 
varkens leidde tot het besef dat Ingrijpende 
veranderingen In de produktie en het ge
bruik van dierUjke mest nodig waren. De 
vergt.ste mest kan worden bewaard tot het 
nieuwe groetsetzoen en dan beter door de 
gewassen worden benuL Energie uit mest Is 
duurzame energie. Door biogas te gebruiken 
wordt bespaard op vervullende fossJele ener
gie (kolen en olJe). Als alle mest In Nederland 
vergist zou worden, zou dat een energlecapa
cttett opleveren die ongeveer overeenkomt 
met twee tot drie procent van het huldJge 
binnenlandse aardgasverbrutk. Maar niet 
alle mest kan In de praktijk rendabel vergist 
worden. 

Bij een vergtstlngstemperatuur van tussen 
de 25 en 45 ~en komt biogas vrij dat voor 
60 tot 65 procent uJt methaan bestaat en 35 
tot 40 prooent uit kooldioxide. Waterstofsul
fide en ammoniak komen In blogas vrijwel 
niet vooc. Aaidgas bestaat voor ruJm tachtig 
procent uit methaan. Methaan Is 6én van de 
stoffen die het broeikaseffect (het opwannen 

van de aarde door de luchtverontreiniging) 
veroorzaakt. Maar aamgas bevat daarente
gen slechts 1 procent kooldloxlde. 

Het aantal mogelijkheden tot benutting van 
gas uit mest 1s 1o principe groot Biogas kan 
gebruikt worden voor de doorsnee-opwek
king van wannte en voor verbrandln~to
ren die elektriciteit en warmte opwekken. 

.. " 
! 

Mestgas heeft een lagere ~ 
dan aardgas. Daarom zal een cv-ketel op gas 
moeten worden biJgesteld, maar dat hoeft 
geen probleem te voonen. In bklgas zit meer 
zwavel dan In aarogas. Daarom Is bij getrufk 
van blogas In een verbrandingsmotor een 
katalysator aan te raden. In vrijwel alle ge
vallen zullen de verbrandingsmotoren elek
triciteit gaan opwekken. De vrijkomende 
warmte kan door de veebouder benut wor
den om de ~ter op temperatuur te hou
den. De geproduceerde elektriciteit blijft zo 
in het eigen bedrijf en de veehouder heeft 
geen dulU'dere energie van het elektriciteits
bedrijf nodJg. Levering van het eigen blogas 
aan het openbare elektridtettsnet zal gezien 
de huidige lage teruglevertarteven, mlnder 
opbrengen. 

Biogas Is niet zo eenvoucltg In het aardgasnet 
te 'lnjecte~·. Uit biogas moet de kook:llaxide 
verwijderd worden. De Investeringen die 
hiervoor nodig zijn, zijn dermate hoog dat 
injectie 1o het aardgasnet alleen rendabel Is 
bij zeer grote gasprodukties. In Wijster heeft 
de NV VAM een tnstallatie voor de opwerking 
van stortgas tot aamgaskwaliteit gebouwd. 
1n TUburg werkt de SMB stortgas BV circa 
15 miljoen m3 stortgas om lot circa 10 mil
joen m3 gas dat dienst kan doen als aardgas. 
.De kosten bedragen o~ 20 cent per m3 

geproduceerd 'aardgas'. 

Derde Wereld 

Niet alleen In Nederland en Denemarken 
wordt ge!xpertmenteerd met 
biogas. Ook In een Derde 
Wereldland als Nepal Is 
blogas 'bekend. Twee rede
nen zijn daarvoor aan te 
gevm: Nepal telt maar Ue&t 
negen miljoen koeien en 
buffels en dle produceren 
heel wat mest en de Nepa
lezen verbruiken ontzettend 
veel brandhout. Daamoor 
ls sinds 1963 ongeveer de 
helft van het oorspronkeiiJ
ke bos verdwenen. Dit heeft 
geleJd tot bodemerosie, land
verschutvtngen en overstro
mingen. Alternatleve ener
giebronnen als oUe, kolen 
en gas moeten worden ge
importeerd en ziJn daardoor 
te duur voor het arme Ne-
pal. Aan waterkracht ont
breekt het In Nepal welis

waar niet, maar een waterkrachtcentrale 
bouwen Is In het land vrijwel onhaalbaar. 
Toepassing van zonne- en windenergie zijn 
ook te duur of te beperkt. Biogas Is voor 
Nepal wel een uitkomst. Het zou volgens de 
laatste berekeningen goed kunnen zijn voor 
ongeveer VJjfUen procent van de totale ener
gievraag. 
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VIERDE NOTA R.O. EXTRA 

lets meer aandacht voor het milieu 

In overheidsnota's komt het mlfieu er meestal be
kaaid van af. Een voorbeeld daarvan is de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening. Het vervolg op deze 
nota is beter: In de Vierde Nota Extra krijgt het mi
lieu wat meer aandacht. Toch zijn er nog genoeg 
kanttekeningen te plaatsen. 

De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is 
opgesteld in een periode waaiin de .finandeel 
economische ontwikkelingen, de concUI'I'en
tiepositle van Nederland. minder ow:rbe1d en 
andere werkgeverswensen sterk dominant 
waren. Het is een stuk met een eenzijdig 
karakter waarin de grenzen die het milieu 
stelt onvoldoende aan de orde kwamen. Op 
het gebied van de nûmtelijk ordening, waar 
het jUist gaat om een integratie en alWegtng 
van belangen en om een optimale situering 
van ruimtelijke factoren. was het dan ook 
een duidelijke stap terug ten opzichte van 
vorige nota's. Het enige punt waar meer 
aandacht aan geschonken werd was de 
economische haalbaarheld van de aangege
ven ldeeen. Deze Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Is een stuk dat onvoJdoende relatle 
had met de sociaal economische werkelijk
heid, het is een stuk dat geschreven werd 
volgens de regels van de afvaleconomie van 
Reagan en Thatcher waarin de llmleten die 
het milieu aan economische ontw1kkeltngen 
stelt. nJet verwerkt waren. Er werd dan ook 
een toekomstbeeld geschetst dat op het 
moment van presentatle al achterhaald was. 

VIN EX 

De VIerde Nota Rulmtelljke Ordening Extra 
(VINEX) is ten opzichte van de VIerde Nota 
een grote vooruitgang. De rulmtelljke orde
ning in relatle met het milieu heeft weer ~ 
meer aandacht gekregen. Toch is er nog 
teveel van de Vierde Nota in blijven staan 
waardoor het geen consistent verhaal gewor
den is. Het was beter geweest om een VIJfde 
Nota op te stellen, waarin uitgegaan was van 
~ dwtngende eisen die het milieu ons stelt. 
Van daaruit hadden nieuwe nûmtelijke ont
wikkellngsmodellen opgesteld kunnen wor
den die ~ de basis kunnen zijn voor het 
toekomstige beleid. Een dergelijke aanpak 
had meer tijd gekost. maar had vermoedelijk 
wel een langere toekomstwaarde gehad. 
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Ov.er de inhoud van de VINEX kan het vol
gende worden opgemerkt. 
De nota geeft aan waar in de toekomst wo
ningen gebouwd worden en waar de econo
mische actMtelten plaatsvinden. Ook wor
den de belangrijkste verkeersverbindingen 
aangegeven. Verder wordt - zij het globaal -
het beleid aangegeven voor de buitengebie
den. 

De nota gaat uit van een grote concentratle 
van actlvtteiten in de Randstad en neemt aan 
dat deze ondanks de vergrij1Jmde bevolking, 
nog verder zuRen toenemen. De bevolldng ln 
de Randstad zal verder groeJen door de mlgtatle 
vanuit de rest van Nederland en door die 
vanuit het buitenland. Op economisch ter-

rein zijn de 'mainports' Rotterdam en Schip
hol vooral belangrijk en stimuleren ze de 
dienstensector. De economische ontwikke
llog van Nederland moet dan ook voor een 
groot gedeelte in die omgeving van deze 
mainports plaatsvinden in een stedelijke 
omgeving met veel kantoren en woontorens. 
Dit alles om internationaal geortênteerde en 
buitenlandse vestigingen aan te trekken. 
Deze sterke ortêntatle op vestlglngsvoorwaar
den voor bedrijven en het afstenunen van de 

Reint Staal 

Schiphol 
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ruimtelijke structuur op deze bedrijvenlo
kalles Is de rode draad die door de Vlerde 
Nota en ook dJor de VINEX loopt 
Op de lokalles voor werkgelegenheld worden 
namelijk de belangrijkste woonlokaties af
gestemd en die Zijn dus ook In de Randstad 
gelegen. 
De afstanden Zijn echter zo groot dat er geen 
sprake Is van .ftetsafstanden zodat bet woon
werkverkeer per auto of per openbaar ver
voer moet plaatsvinden. Per auto Is dat door 
de grote concentraties van arbeidsplaatsen 
niet tmgeltJk en het openbaar vexvoer Is hier 
niet op toegesneden. Het loopt dus nu al vast. 
zoals elke werkdag kan worden vastgesteld. 
De VINEX geeft dan ook een groot aantal 
nieuwe en te verbetenm openbaar vervoers
verblndfngen aan. In relatie met deze verbin
dingen zijn nieuwe woonlokaties aangege
ven. 

overvolle treinen 

Een probleem voor deze aanpak is dat de 
mensen wèl In de Randstad willen werken 
maar er niet willen wonen en het relzen op de 
koop toe nemen. De lokale woonmarkten en 
de arbeidsmarkten zijn dan ook volledig 
verstoord. wat c:werwUe treinen en ~ tot 

gevolg heeft. Het Is dan ook de vraag of de 
voorgestelde groei van het aantal woningen 
wel resultaat zal hebben, waarbij vooral de 
woning- en arbeidsmarkt beter op elkaar 
afgestemd worden. De bouw van de grote 
aantallen woningen In de Randstad zullen 
vermoedelJjk letden tot een toename van de 
leegstand Een beleid genebt op decentrali
satie van de bedrijven zal dan ook veel meer 

resultaat opleveren, waarbij vooral de ar
beJdsmarkt en woonmarkt beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Een ort!ntatle 
op de kl.einere en mlddeJgrote steden Is bier
bij '\VmSelljk zodat bet wonen en woerkm op 
fletsafstand kan plaatsvinden. Maar ook dan 
zullen nog grote Investeringen In het open
baar vervoer nodig ztjn. 
Deze eenzijdige op de Randstad gerichte 
ontwikkeling is ~~n van de belangrijkste 
bezwaren tegen deze nota. Een ander be
zwaar Is de onderwaan:lerlng van de gebte
den buiten de Randstad. 
Het dukleUjkste voorbeeld bietvan Is Nootd
Brabant. Noord-Brabant heeft een relatief 
jonge bevolking waardoor de woningbeboef
te hoger JJgt Th vawachteo Is dat door deze 
jonge bevolking de economische actMteiten 
groter zullen zijn: te meer omdat Noord
Brabant een erg gunstlge Uggtng In Europa 
heeft en op re1atleC korte afstand van Brussel 
en het Roergebled lJgt 

provincie opkrikken 

De infrastructuur in Noord-Brabant 1s hie
rop echter niet afgestemd. Ook de voorstel
len die in de VINEX gedaan worden. lossen 
dit probleem niet op. De arbeidsmarkt blJjft 

voor een deel athankeUjk van 
de auto. Wel ZIJn er In Noord
Brabant goede mogeUJkheden 
om het wonen en werken op 
fietsafstand van elkaar te si
tueren. Om de structuur van 
Brabant te verbeteren ~ in 
Brabant In het openbaar ver
voer geJnvesteerd moeten wor
den, met name In nieuwe spoor
wegen. De huJdtge 8~ 
Zijn een rudiment van het ne
genUende-eeuwse spoorwegnet 
Op lnterctty-ntveau ontbreekt 
de spoorlijn TWente-Arnhem
Nijmegen-Eindhoven-Brussel 
en de lijn Breda-Oosterhout
Utrecht: op regionaal niveau 
de Ujn Tilburg-Turnhout-Ant
werpen, Breda-Oosterhout
WaalWijk-Den Bosch en Ber
gen op Zoom-Antwerpen. Ge
noemd spoorwegnet is een 
voorwaarde voor een goede 
evenwtchtlge ontwikkeling van 
Brabant dat ook energetlsch 
verantwoord is. 

Ook voor de andere gebieden 
van Nederland Is Jn hoofdlijnen aan te gevm 
op welke Wijze deze nota hersteld dient te 
worden. 
Voor de landeliJke gebieden werd een kaart 
gemaakt met een aantal klewm. Elke kleur 
geeft het bele1d aan voor deze gebieden. De 
kleur groen staat voor de groene sector na
tuur- en landschap. Het oprichten van wind
molens In deze sector Is alleen toegestaan als 

allicht - jan/feb. 1991, ur.l 



dat landschappeUjk en natuUl'W'etenschap
pebjk aanvaardbaar Is. Men voert een zeer 
terughoudend beleJcl ten aanzien van winde
nergie. Volgens een recent promotieonder
zoek van M. Wolsink (•Maatschappelijke 
aoceptatie van windenergie. Houdingen en 
ocrdelen van de bevolking", Universiteit van 
Amsterdam. 13 december 1990) Is de me
ning over turbines 1n het landschap lang nJet 

altijd negatief, zoals meestal wordt gedacht 
Het omleel Is a1hankdljk. van bet type land
schap waarin ze komen te staan. De meer
derheld van de bevolking vtndt wfndtwblnes 
op lndustrietenelnen bijVoorbeeld een ver
betering van het landschap. Slechts een derde 
deel van de bewUdng vtndt wtndtwbines 1n 
het algemeen lelijk staan. Ongeveer een kwart 
beschouwt ze als positief element 
Helaas laat VINEX zich nauwelijks uit over 
(wtnd)energte. 

Voor de meeste gebleden Is de bestaande 
situatie richtinggevend Verder Is nog aange
geven waar een restrictief beleid gevoerd 
wordt ten opzichte van stedelijke ontwikke
lingen. Dat zijn Noord-West Overijssel. de 
Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, het rivie
rengebied, Midden-Brabant. Hart van Hol
land. Waterland, de Zuidhollandse en Zeeuw
se eilanden en Zuid-Umburg. 

Als conclusie kan gesteld worden dat deze 
Vierde Nota Extra ten opzichte van de V1erde 
Nota een grote voorul~ Is. De nota dJent 
nog wel op een aantal punten bijgesteld te 
worden. Een mogeJ.ykbeld om hier Invloed op 
uit te oefenen Is het sturen van een reactie 
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vóóc 31 januart a.s. naar: Inspraak 4e Nota 
Ruimtelijke Ordening Extra. Postbus 97611, 
2509 GA 's-Cravenhage. 

Een Nota Ruimtelijke Ordening geeft 
in grote lijnen het beleid van de 
~gering aan op het teneln van de 
ruimtelijke ordening. Een dergelijke 
nota wordt. nadat hij door de Ka
mer. Vla de Planologische Kernbe
slissing procedure Is vastgesteld, de 
leidraad voor de streekplannen van 
de provincie en het goeclkeurlngs
beleid voor bestemmingsplannen van 
Gedeputeerde Staten en de Kroon. 
De nota heeft. zelf geen directe rechts
kracht. 

Aanleg autoweg 
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BEZWAREN TEGEN VRIJE STROOMUITWISSEUNG 

Knetterende koppelneHen 
In het kader van de Europese eenheldsmukt 
(1992) heeft Brussel besloten dat elektrlcltelt In 
de nabije toekomst vrij uitwisselbaar moet wor
den via de bestaande koppelnetten. Dat stuit op 
problemen bij de Europese elektrici
teitsproducenten die terecht aanvoeren dat de 
handel In stroom iets anden is dan de vrije 
handel van tomaten of aardbeien. 

Wim Kersten De hoogspanningsnetten van twaalf Europe
se Janden zijn al ~$a veertig jaar met elkaar 
verbonden en vormen samen het grootste 
wisselstroomnet van de wereld. De stroom.
p.roduktlebeclrljven werken daarbiJ samen 
binnen de UCP1E (Unlon pour la Cootd.lnatl
on de la Production et du 'n'ampcxt d'Eiectri
clt!), een samenwerkingsverband dat vooral 
oog heeft voor de betrouwbaarheid en de 
kwaliteit van de elektr1clteltsvoorzlenJng. 
De:1.e twaalf landen ZIJn echter .UCt dezelfde 
Janden aJs de twaalf llcWaten van de ~ 
se Gemeenschap: zo zijn Oroot-Brlttannl!, 
ledand en Denemarken niet aangesloten biJ 
de UCPIE. JoegoslavJê. Zwitserland en Oos
tenrijk behoren daarentegen wel tot deze 
stroomclub. Ierland vormt een echt 'eiland-

bedrljr zon
der verbin
ding met 
Oroot-Brlt
tannle. 
Datmaakt de 
zaak Inge
wikkelder, 
nu de twaalf 
EO-landen 
onlangs be
sloten heb
ben <m hun 
elektrtdteJts
netten te U
beraltseren 
en open te 

Brussel stelt stroom en stellen voor 
tomaten op een 0)1 ~ Dat stnM:n spoort met de doemtel

ling van de vrije Europese markt met vrij 
verkeer van kapitaal. mensen, goederen en 
diensten. De Europese CommlMle stuurt 
doelbewust en berekend af op een systeem 
van vrije onbelemmerde doorvoer van elek
trtclteit en gas. 
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priJsverschillen 

Op de achtelgrood speelt tevens mee dat In 
bepaalde Europese regto's (Franla1jkl atroc>
moverschotten ontstaan, terwijl In andere 
regto's (PortugaL Griekenland) grote tekor
ten bestaan. In het verleden was het vrt~ 
onmogelijk om Franse stroom (vaak atoom
stroom) via ltall! door te voemt naar Grie
kenland. Daardoor zijn er tussen de dlYenle 
EG-landen grote en mlnder grote ve:rschllJcn 
ontstaan tn de elektrlclteitsprtjzen. Ondanks 
dJe situatle vonnen de onderlinge stroomie
vaanties slechts vier procent van het totale 
Europese stroomverbruik. Met een open 
elektrldteltsmarkt kunnen, volgens ramin
gen van de Europese Coounlssle, i:ne win
sten worden behaald tot liefst 12 milJard 
gulden In bet jaar 2000. Die winst mu ver
taald kunnen worden In lagere stroomtarie
ven voor bedrijfsleven en klelnverbrulkérs. 
De WinSten \\Uden bereJk1 docxdat de twaalf 
landen hun produktiecapaciteit beter op 
elkaars behoefte gaan afstemmen en de 
investeringen gerichter plegen daar waar 
behoefte Is aan extra vennogen. 
Van de zgde van de UCPIE wmlt gesputterd 
eNer deze besluiten. .Eiektrldteit Is wd e'Jm 

iets anders dan tomaten of rundvlees·. strocm 
Is niet te vergelijken met ge-Mme diensten en 
produkten. stroom verdient een aparte be
nadering omdat er geen opslag mogelijk Is. 
Verder vinden de elektriciteitsproducenten 
het bezwaarlijk dat het EG-gebied niet CM2"

eenkomt met het UCPIE-geb.led. Er ootstaat 
een groot probleem als bijvoorbeeld Dene
marken geintegreerd zou moeten worden. 
•srussel denkt dat elke grote lndustrtele 
afnemer zijn elektrldtelt moet lamnen halen 
waar hiJ denkt dJe voor de laagste prijs te 
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kunnen krijgen. Maar In een gekoppeld net 
als het onze ts dat niet zonder meer mogeliJk 
Dan zeggen wij: er ts óf volop concurrentie en 
geen solidariteit. 6f solidariteit en beperkte 
concurrentie, aldus Ir.G. van Hoek. voorzit
ter van de UCPlE en dJrecteur van de SEP. 

marktweHen ont
breken 

De loop van elektriciteit Js 
niet volgens marktwetten te 
sturen omdat alles aan el
kaar en van elkaar a1hangt 
Elektriettelt reageert op 
fysische wetten en niet op 
economlsche impulsen. ·m 
land dat bij de UCP'IE Is 
aangesloten heeft een eigen 
bewaklngscentrum. Alle 
centra staan continu met 
elkaar in verblndl.ng v1a fax 
en telex en straks vla com
puters. Elk centrum maakt 
voor zich steeds studles voor 
de volgende dag, rekening 
houdend met de resultaten 
van de buumetten. Met zon 
bewaking kunnen grote sûr 
ringen worden voorkomen. 
Een belangrijke vetbinding 
moet lamnen uitvallen zon
der dat de klanten dat mer-
ken. Pas als er ruimte is, 
worden er ultwissel1ngen ge-
pleegd op basis van eoon~ 
m1scbe mo~ Dan ts er 
sprake van concurrentie• 
aldus van Hoek. 
Als een Nederlandse alumi-
niumsmelter In Delfztjl een ~ 
gunstig contract kan afslui- r I 
ten met een Spaanse elek
trtclteltsmaatschapplj dan 
zijn FrankTijk en Belgt! 
verplicht om deze stroom 
v1a het Franse en Belg1sche net naar Gronin
gen door te laten. 
Wanneer een andere aJumtntumsmelter uit 
het Zeeuwse Sloegebled met Norsk Hydro 
(Noorwegen) een voordeUg leveringsContract 
zou sluiten, moet de dooJvoer vla Denemar
ken gewaarborgd worden (volgens de richt
lijn van de Europese Commissie) terwijl 
Denemarken geen lid Js van de UCPIE maar 
samenwerkt met NoorWegen vla de Nordel 
(de Scandinavische tegenhanger van de 
UCP1.E}. Daar ontstaat een lek In het sys
teem. 

Van Hoek vindt verder dat Brussel eigenliJk 
zou moeten streven naar harmonisatie van 
de omstandigheden In de twaalf Udstaten. 
Wanneer de kosten van elektriciteit overal 
ongeveer gelijk zouden zijn, Is er geen extra 
onderling verkeer nodJg. Dan hoeven er geen 
extra Investeringen gepleegd te worden om 
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de capacltelt van de bestaande netten te ver
groten. -wanneer derden toegang la1jgen tot 
de gekoppelde netten, komt de bedrijfsze
kerheld In gevaar. BàYencllen komt de plan
ning van produktie en distributie In gevaar. 
Bg de planning van nieuwe centrales gaan 
we uit van de verwachte elektrlclteltsvraag. 

Het duurt acht tot tien jaar voordat een 
nieuwe centrale klaar ts. Lopen er nu klan
ten weg naar elders dan komt er een deuk In 
de planning". 
De UCPIE kan het straks nog moellljker krtj
gen wanneer de voorstellen van premJer Lub
bers aangaande de Europese energiemarkt 
vorm la1jgen. Lubbers en de Europese Com
missie dringen aan op nauwe samenwmäng 
met de 5oo.1et Unie en de voormalfge Oost
blok-staten In de vonn van een Energie
handvest. Uitgangspunt Is daarbU ook weer 
de llberallsatle van de handel In elektridtelt 
en gas, waarbij optimale exploitatle van 
hulpbronnen. efD.cl!nter energieverbruik en 
milieubescherming worden opgevoerd als 
drijfveren. De eerste fase is Inmiddels al 
uitgevoerd: het voormaJJge Oostduitse kop
pelnet Is volledig opgenomen In de Duitse 
elektrlclteltsvoorztenlng. 
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BUITENPARLEM ... 

Wilbert Willems 
lld Tweede Ka
mer, Groen Unks 
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Met kolen meer macht 
Niet alleen lndustrleten'eln Moerdijk Is be
rucht In de ~ Dat geldt ook voor 
de Maasvlakte. De laatste tijd Is er veel ge
achrevm over de vraag of bij Rotterdam wel 
of geen kolencentrale moet "worden gebouwd 
'lèrwljl Ik dit acbr:tjt: Jopen er maar lleCst drie 
jurtdJsche procedures: van de SEP tegen de 
provincte Zuid-Holland die de vergunning 
niet zomaar wil verlenen, en twee van ~ 
tegen de Nederlandse staat omdat Zij bena
deeld 2Xll1 Zijn ten opzichte van ShelL Tegelgk 
speelt deze kwestie regelmatJg in de Twtede 
Kamer, want Unks grijpt ledere gelegenheld 
aan om deze "roetmop" ter discussie te stel
Jen. Thrwfjl de ~ eJgenlljk al twee jaar 
geleden was genomen b~ de vaststelling van 
bet ElektrlctteltspJan 1989-1998. 

Er zijn dde goede redenen om er hJer aan
dacht aan te besteden. ADereerst omdat het 
enJge argument. dat de SEP en de minister 
hanteren om de kolencentrale vast te hou
den, niet deugt: c:llrerslftcatie van brandstd
lnzet heet o8lcled de tenn. We mogen dus niet 
teveel aft)ankeltjk v.uden van em eoort brand
stof. En dat beweren ze terwijl met de Inzet 
van kolen op de Maasvlakte het kolenaandeel 
al9 brarl.cbtof voor de stroomvoorzlenln stijgt 

tot zo'n zestJg procent. Het gasaandeel neemt 
Juist at: •0e kolenprijzen kennen een minder 
gt1lllg ~ dan olJe- en gasprijzen" schDJft 
IIlinb>ter .Andrlessen van Economische Zaken 
in de toel1chtfng bij Zijn begroting 1991. Dat 
beeft hij grot.endcels zelf In de hand. maar dan 
moet de koppeling tussen de gas- en de 
olieprijs worden losgelaten. tn dezelfde 
Memode van Toelichting staat dat de gas
vootraden opnieuw fom Zijn toegenomen. Een 
Shell-topman beweerde in ncwember zei& dat 

de nlell\Ve aardgasvondsten de laatste jamt 
het vlelvoudJge bedroegen van bet verbruik. 
Een Ietsje meer gasverbruik lijkt dan ook 
geen enkd jXOOJeem. Zeker niet als je 'Mlet 
dat met een gasgestookte centrale het gas
aanded nog steeds lager Js dan In het ~
tuurscbema Elektrtcltettsvoorzlenlng (SEV) 
1s vastgelegd! 

Een tweede reden om nog eens naar de 
Maasvlakte te kljken Is om aan te tonen 
welke gigantische economische belangen 
verstrengeld Zijn geraakt met onze stroom
voorziening. Niet voor ntets wordt nu geko
zen voor een kolencentrale. terwijl Texaco 
bereJd blijkt een (wel schonere) koJenvergas
ser op tijd en voor eigen 11slco te bouwm. 
Echter, de SEP heeft enige tijd geleden geko
zen voor het Shell-proced~ en bouwt nu 
samen met Shell een proefcent:raJe In Bugge
nwn. De bedoeling was om daarmee enige 
tijd proef te draaien en dan, In het kader van 
het volgende E-plan. een grote kolenvergas
ser te plannen In ~ De minister voelt 
er niets voor om twee technieken naast d
kaar te ontw1kkelen: dat levert onvoldoende 
rendement op, zet hij In de 1Weede Kamer. 
Shell heeft baar hulswedt goed gedaan: er 
kant geen ander meer b.B9en en de koolen
de jaren Zijn enkele vette orders verzekerd 
Zeker nu de ootwikkeling van nieuwe kern
centrales wor Nederland nog allerminst zeker 
Is. ts dat toch een geruststellende gedachte 
voor deze eigen multlnatlonal. 

Ten slotte 1s er een derde ~ De wrgun
nlngverlenende overheid, de provincie ZUid
Holland. bedacht op bet laatste nippertje dat 

.zo'n centrale eigenlijk getoetst zou moeten 
worden aan een Milleu-effect-rapport Daar 
had nog niemand bij stil gestaan, ofschoon 
de MER-plicht toch al In 1988 van kracht 
weid Toen werd echter ook. bepaakl dat niet 
de afzonderJJjke vergun.ntngverlenlng MER
pllchtlg was, maar de bnmdstoftnzet zoals 
die 1n het SEV zou ~men bepaakl. En dat 
SEV dateert oog van VOOl' 19881 Daarom w1l 
Zuid-Holland In dit bijzonder geval toch een 
MER laten maken. Inclusief een nul-optie. 
Alle alternatieven moeten worden bekeken. 
En dan Zijn we v;oeer twee jaar ven:ler. <Nert
gens heeft de ~ steeds belooiJ dat ziJ In 
1991 een nieuw Structuurschema :mu publi
ceren. Daar .moet dus ook een MER voor 
worden opgesteld. Eindelijk la1jgt de mJlfeu
bewegtng er dan een stevig Instrument bij 
om de planning van nieuwe centrales te 
toetsen op hun mllleu-e1Iecten. Misschien 
1a.mnen we daar al wat ~ voor doen? 
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Drukkerij Mezclado v.o.f. 
lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon : (013) 44 22 99 

HAAL ENERGIE 
UIT ZONLICHT 
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WINDENERGIE. 
REIDA8EI. El MIUEUY.taJEUJI! 
Unieke kenmerken van 
De Lagerwey LW 1sns: 
- vermogen 75 W/ 

wiekdiameter 16 meter 

- masthoogte 30 meter 

- jaaropbrengst 100.000 tot 180.000 W/h 
hoge terugleververgoeding 
(10 tot 14,2 cent) 

- ook voor bedrijven met een laag verbruik 
rendabel 

grote betrouwbaarheld door jarenlange 
ervaring 

- reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst 
in binnen- en bultenland 

- investeringssubsldies van 40% tot 50% 
van de projektkosten 

LAGERWEY 
WINDTURBINE B.V. 
Garderbroekweg 175 
:r174 JO KOOTWIJKERBROEK 
Tel.: 034.23-2265 
Fax: 034.23-2353 
Regiokantoor Z.-W. Nederland, 
tel. 01870-7830 

TSJERNOBYL 1986-1990 
• 31 o ff iCiéle doden· 

· 3000 ernstig 710ken · 
• 1 m iljoen mensen met 

genetiSChe schade· 
· 17 miljoen mensen 111 gevaar· 

·elke dag worden n1euwe 
radioactleve haarden ontdekt· 
Op verzoek van organ1sat1cs 

u1t de Sovjetunie wordt 
geld mgezameld voor 

med1c11nen en ondêrzoek I s m 
Veren1g1ng Md1eudefens1e en 
Md,eukontakt Oost-Europa 

GIRO 4208201 Stichting Allicht, 
Postbus 8107, 5004 GC TILBURG 
013-351535 (ma/v;o/vrq m1ddag) 

Door op adequate wijze gebruik te maken van 
zonlicht, is energie nu beschikbaar overal waar 
geen standaard electriciteitsvoorzieningen zijn. 
Zontechnologie Nederland produceert en 
distribueert deze zonne-energiesystemen. 
Enkele voorbeelden van praktische 
toepassingen zijn: 
LICHTBOEIEN, LANTAARNPALEN, TELE· 
KOMMUNIKATIE, WEGBEBAKENING EN 
WATERPOMPSYSTEMEN. 
Vraag vrijblijvend informatie en advies aan bij: 

Postbus 477-5140 AL Waalwijk-Tei.04160 · 367.17-Fax 04160 - 39425 
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BRAN DSTOF 
Schone energie uit zee 

Als eerste land in de wereld heell Zweden een windmolen in zee ge
plaatst. tweehonderdvijllig meter uit de kust bU Nogersund in de Kal
marsund. De 'Svante 1' heeft een vermogen van 220 kiloWatt en rijs t 
veerUg meter uit het water op. Deze molen . van Deens fabtikaal. wordt 
ingezet als testmolen om de extreme weersomstandigheden op zee 
(zoals zware s torm met windkracht tien en zware ijsafzetting in de 
winterj uit te testen . Wanneer de proef slaagt. kan windenergie rekenen 
op forse steun van de Zweedse regering. 
Er liggen al plannen klaar voor een zeewindmolenpark van 98 turbines 
voor de kust van het eiland Öland. Om de Zweedse atoomst.room te ver
vangen zijn volgens berekeningen tienduizend exemplaren van het type 
Svante nodig. Elke kiloWalluur windmolens troom spaart 3 milligram 
atoomafval en 200 gram kooldioxyde (C02). De Svante 1 zou w jaarlijks 
1.5 kilo atoomafval en 100.000 kilo kooldioxyde voorkomen. 

Duits kernafval ook herenigd 

In de tijd dal Wes t-Duitsland en Oost-Duitsland ieder apart op kernenergieavontuur gingen 
hield men uiteraard geen rekening mel de mogelijkheid dat de twee staten ooit nog eens 
herenigd zouden worden. Zoals in alle andere landen. werden er opslagplaatsen gebouwd 
voor kernenergieafval op enkele kilometers van de rijksgrens. (West) Duitsland werkt al 
jaren aan een ondergrondse opslagplaats in een z.ouUmepel bU Gm·leben. en (Oost) Duitsland 
heeft een depot voor laag- en rnidclelradioacUef afval in Morsleben. Beide locaties liggen op 
75 kilometer van elkaar. maar nu midden in het nieuwe Duitsland. Een stuk onbedoeld 
niemandsland. 

Het perspectief van zonne
energie 

Het bewuste gebtuik van 7.onne- en wind
energie speelt in de Nederlandse ener
gievoorziening nog maar een beperkte 
rol. Toch zal de rol van zonoe-energie 
sleeels belangrijker worden. zoals blijkt 
uil een geplande ins tallatie van 300.000 
zonneboilers tot het jaar 2010. Tijdens 
de Derde Nationale Zonne-energie Con
ferentie (4 en 5 april 199 1. Leeuwen
horst Congrescentrum in Noordwijker
hout) zullen mogelijkheden en knelpun
ten worden besproken. Een beurs van 
overheid. bedrijven en ins tellingen zal 
laten zien wal er allemaal te koop is en 
wat het perspectief van zonoe-energie is 
voor de energievoor/.:lening. voor het milieu 
en voor de economie. 
Inlichtingen over de conferent ie: ECN, 
Postbus 1. 1755 ZG Pelten (tel: 02246-
4454) 

BRAND STOF 
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