


Redactioneel 
De lente is in het land en dus kunnen we voort weer zo smogberichten verwachten. 
Vroeger werd tenminste nog via de radio meegedeeld dat je ademhalingsmoeilijkhe
den had. Tegenwoordig moet je eerst de teevee aanzetten om via Teletekst (pagina 
715) te vernemen dat je last hebt van een droge keel, pijn op de borst, hoest, be
nauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Met name in de zomer wordt 
de smog veroorzaakt door een teveel aan ozon in de lucht. De stoffen, waaruit deze 
smog gevormd wordt, komen vrij bij de verbranding van brandstoffen in elektrici
teitscentrales, in de industrie en en in het verkeer. Het meest simpele is natuurlijk 
het energieverbruik te verminderen, evenals het autogebruik. Energieheffingen en 
stimulering van het openbaar vervoer zijn daarbij voor de hand liggende maatrege
len. Dit alles komt ook de vermindering van de uitstoot van het broeikasgas kool
dioxide (COz) ten goede. Lubbers en de zijnen halen echter de gestelde verminde
ring van de uitstoot van dit gas bij lange na niet. In plaats van zich te houden aan 
de beloftes uit het Nationaal Milieubeleidsplan Plus, zegt hij "te doen wat mogelijk 
is". Dat is natuurlijk wel nobel gesteld, maar tegen een normaal iemand zeg je toch 
meestal: doe gewoon wat je beloofd hebt. 
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Tsjernobyf door de ogen van een 6 jarig kind 

Rusland in de kreukels 
De recente ontploffing in Tomsk-7 werd 
bijna onmiddellijk wereldkundig gemaakt. 
Pas drie dagen na de ramp in Tsjernobyl, 
zeven jaar geleden, kwamen er officiële 
mededelingen uit Moskou. En de enorme 
atoomramp in Tsjeljabinsk (Oeral, 1957) 
werd ruim dertig jaar lang verzwegen. 
Terwijl de openbaarheid nu aan snelheid 
wint, wordt de voormalige Sovjet-Unie aan 
alle kanten uitgehold en komt de 
radioactieve chaos steeds meer boven 
drijven. Opmerkelijk is dat Tomsk' sporen 
van Nederlandse betrokkenheid draagt. 

Wim Kersten 

Elke informatie over een enorme ontploffing in een 
opslagplaats van radioactieve materialen in Tsjelja
binsk viel onder de censuur en werd volledig wegge
moffeld. Pas in december 1988 heeft de Russische rege
ring officieel toegegeven dat op 29 september 1957 
een opslagtank met hoogradioactief afval is geëxplo
deerd in Kyshtym, bij Tsjeljabinsk in de Oeral. 

Omdat nà deze ramp in de westerse media in 1958 
toch geruchten verschenen over 'een catastrofaal on
geluk in een nucleair complex in de centrale Oeral', 
verklaarden de Sovjet autoriteiten haastig dat in de 
Oeral een kleinschalig veldexperiment met plutonium 
en cesium had plaats gevonden om de gevolgen van 
een grote lozing te imiteren. 
De biochemicus Zhores Medvedev, die in 1973 niet 
meer welkom was in Moskou en sindsdien in London 
werkt, heeft de volledige omvang en de gevolgen van 
de ramp treffend beschreven in "Kernramp in de Oer
al". Maar zijn artikelen werden in die tijd in West-Eu
ropa weer niet op prijs gesteld omdat de kernindustrie 
niet zat te wachten op nucleaire rampen die kernener
gie in diskrediet konden brengen. Medvedevs artikelen 
werden afgedaan als 'sctence fiction' en 'pure onzin'. 

SUPERMARKT VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN. De achter
grondstraling in de regio van Tsjeljabinsk, Kyshtym en 
Kamensk bedraagt al 35 jaar het tienvoudige van de 
normale achtergrondstraling. De rivier de Tetsja is vol
ledig radioactief besmet geraakt. Radioactieve stoffen 
werden na de explosie haastig opgeslagen in een groot 
bassin dat langzaam is leeggelopen in de Tetsja. Uit
eindelijk komt de radioactiviteit via de rivier de Ob in 
de Noordelijke Ijszee terecht. "De Tetsja is een super-
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kindsniekenhuis in Gamel (Wit-Rusland) 

markt van radioactieve elementen, van americium, 
blsmuth, cesium, neptunium, plutonium, strontium, 
uranium, tot ztrconium. Het periodiek systeem is hier 
vrijwel oompleet terug te vinden in het slib". 
Een groot gebled van achtduizend km21s nog steeds 
radioactlef besmet en wordt als 'verboden zone' aange. 
merkt BiJ deze kernramp werd naar schatting 20 mil
joen curle verspre:td, ongeveer de helft van de Tsjemo
byl-ramp. De weg door het besmette gebled ls over 15 
ldlometer bezaaid met bordjes 'verboden te stoppen'. 
In de bossen staan waarschuwingsbordjes om geen 
paddestoelen te plukken, en ze zeker niet op te eten. 
's Zomers wordt het droge stof verspreid door de wind, 
en bij het verstrijken van de winter neemt het smelt
water de radioactlvttelt mee... de rivter in. Dat gaat zo 
al meer dan dertig jaar door. De mensen die er nog 
wonen klaagden en klagen nog steeds over de vreemde 
smaak van metaal die ze bulten proeven. 
In de regio van Jekaterlnenburg (het vroegere Sverd
lovsk), de hoofdstad van het militair industrieel com
plex, werken 1,2 miljoen mensen direct of Indirect in 
de atoomindustrie. Daarnaast wemelt het van de che4 

mlsche fabrieken, raffinaderijen en .hoogovens. Vol
gens kinderarts Valentlna Kushmeta hebben zeven van 
de tlen kinderen afw1Jld.ngen. Zeer opvallend lS het 
aantal blinde kinderen. "Het ls moeilijk om na te gaan 
wat daarvan de oorzaak ls. We weten nu wèl zeker dat 
bUndheld wordt veroorzaakt door straling. Niet recht· 
streeks op de kinderen, maar vla het zaad van de va
ders die in deze atoomfabrieken werken". 
In de geheime atoomstad (atomgrad) Kamensk staat 
een kernwapenfabriek met op de voorgevel het trotse 
motto van de fabriek: 'Het ls onze plicht de waarheid 
te zeggen'. Daar klopt in de praktijk niets van, aldus 
verontruste wetenschappers van onder andere de Aca· 
demte der Wetenschappen te Moskou. 

GEEN SIMULUTEN. Een ander terrein waar de waarheid 
nog steeds wordt ontkend ls het getroffen gebied rond 
Tsjemobyl. Generaal Alexander Tuldl treedt op als ad
viseur van de Vereniging van liquidateurs, een belan· 
genorganisatie van reddingswerkers die werden inge
zet bij de bestrijding van de Tsjemobylramp: "Ook in 
onze regio worden veel blinde kinderen geboren. De 
vaders van die kinderen zijn de eerste slachtoffers van 
de Derde Wereldoorlog. Tegen alles wat de voonnalige 
'liquidateurs' beweren wordt steevast ingebracht dat ze 
zich aanstellen. Ze simuleren niet, het zijn geen alco
hoUd, maar ze zijn echt getroffen door de straling. ''le' 
weten predes wat in Tsjemobyl en Tsjelfablnsk ls ge
beurd, en toch proberen 'ze' de waarheld te verhul· 
len." 
Volgens Georgy Lepln, vice-voorzitter van de vereni
ging van Uquidateurs, zijn reeds meer dan 13.000 van 
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de drca 700.000 reddingswerkers overleden. In de 
meeste gevallen wass leukemie de doodsoorzaak. Al· 
leen al in de eerste drie maanden van 1993 werden 73 
overliJdens geregistreerd. Offideel wordt zeven jaar na 
de ramp nog steeds een dodental van 31 gehanteerd. 
De oorspronkelijke ramp zich kan zich op kleinere 
schaal herhalen, aangezien de 'sarcofaag' het elk mo
ment kan begeven. De betonnen omhulling die in 
1986 rondom de geëxplodeerde reactor werd aange· 
bracht blijkt niet lang meer bestand tegen de hoge 
temperatuur die nog altijd in de reactor heerst Daar
om hebben de Oekraïense autoriteiten een prijsvraag 
uitgeschreven om afdoende oplossingen aan te geven. 
Japanse, Amerikaanse, Duitse en Franse ondernemin
gen hebben 1nmlddels hun plannen lngedie.nd. De 
aangedragen oplossingen vari&en van totale sloop van 
de reactor (over een periode van twintig jaar met be. 
hulp van op afstand bestuurde sloop-robots) tot de 
bouw van een alles omhullende nieuwe sarcofaag "om 
de duivelin zijn. kist op te sluiten". Deze laatste inzen
ding zal hoogst waarschijnlijk niet in de prijzen vallen 
omdat er geen 
afdoende oplossing wordt geboden voor de radioactle. 
ve besmetting van het grondwater onder en rondom 
de ramp-reactor. 

TWEE ONS PWTONIUM ZOEK. De explosie van een tank in 
de opwerkingsfabriek bij de geheime Slberlsche atoom
stad Tomsk-7 heeft begin april een gebied van ruim 
honderd vierkante kilometer radioactlef besmet. Daat· 
bljls 228 gram plutonium in de atmosfeer terecht ge. 
komen en verspreid over de omgeving. ln het dorpje 
Georgievka met 200 Inwoners, zijn de kinderen uit 
voorzorg voor twee maanden geëvacueerd. Menselijk 



falen wordt genoemd als de oorzaak van dit ongeval. 
Een werknemer had iets te veel nitraatzuur toegevoegd 
aan de inhoud van de tank, waarop de radioactieve in
houd ontplofte en het deksel werd opgelicht. Naast 2 
ons plutonium werd ook bijna 500 kilo uranium in de 
atmosfeer geslingerd. Omdat attente werknemers het 
ventilatiesysteem tijdig wisten af te zetten, is voorko
men dat nog meer radioactieve stoffen naar buiten 
werden geloosd. 
Dergelijke 'inddenten' zullen steeds vaker voorkomen 
in een land waarin het personeel wegloopt, noodzake
lijke reparaties achterwege blijven en onderdelen ont
breken. En dergelijke foutjes kunnen uitgroeien tot ge
vaarlijke incidenten en rampen. 
Tomsk-7 (of Seversk) is de grootste Russische 'atom
grad' met ruim 100.000 inwoners, die na het wegval
len van de kernwapenproduktie niet veel meer om 
handen hebben. Schattingen wijzen uit dat er 70 ge
heime atomgrads (met zakelijke namen als Krasno
jarsk-45, Penza-19, Iskra-5) bestaan, die eigenlijk geen 
enkel nut meer hebben sinds de Koude Oorlog voorbij 
is. Er dreigt nu een leegloop naar steden en gebieden 
die meer toekomst brengen. Naast de politieke, econo
mische (2.600 procent inflatie in 1992) en bestuurlijke 
crisis kampt Rusland ook met een onvoldoende con
trole op de nucleaire industrie. Alles lijkt zoek of in 
verval. 

WESTERS NEO-KOLONIALISME. De plannen voor het op
lappen van de meest gevaarlijke kerncentrales in het 
GOS zijn nog steeds niet van de baan. Er lijkt steeds 
meer geld beschikbaar te komen voor een nucleair 
aanpassings-programma: de G7 (groep van de zeven 
rijkste landen) heeft ruim 1,3 miljard gulden ingezet, 
en de Europese Gemeenschap stelde haar TACIS-pro
gramma (Technische Assistentie in het GOS) op voor 
het oplappen van verouderde kerncentrales. Daarvoor 
heeft Brussel 300 miljoen gulden uitgetrokken. Mikall 
jablokov, een van de adviseurs van president Boris jelt
sin, verklaarde onlangs dat vervanging van russische 
kerncentrales door gasturbines slechts ééntiende kost 
van de aanpassing van de kerncentrales aan de hogere 
offidële veiligheidsstandaards. "Maar de G7 (de groep 
van zeven rijkste landen), meneer Attali (directeur van 
EBRD, de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling 
van Oost-Europa) en anderen willen liever in kern
energie investeren, en dat slaat nergens op", aldus Ja
blokov. 
Het is opmerkelijk te vernemen dat er ook binnen de 
Russische republiek kritische geluiden rondzingen die 
het 'oprukkende neo-kolonialisme van het Westen' 
ondubbelzinnig afwijzen. Deze opvatting wordt ge
deeld door E. Denekamp, hoofd internationale ener
giezaken bij het Nederlandse ministerie van Economi-

sche Zaken: "Er is in Moskou een zekere terughou
dendheid, in het slechtste geval wantrouwen, tegen 
het Westen. Men vreest dat het Westen de Russische 
schatkist -de energiebronnen - komt leeghalen". 
Natuurlijk is elk hulpprogramma ter bestrijding van de 
gevolgen van de talloze kernrampen welkom. Maar 
zo'n operatie mag dan geen Paard van Troje worden 
om de westerse atoomindustrie binnen te loodsen en 
om westerse oliemaatschappijen ruim baan te geven 
bij het daadwerkelijk leegroven van de gas- en olie
voorraden. 

* 
Nederland betrokken 
bij ongeluk Tomsk. 

De installatie in Tomsk-7 levert een belangrijke 

financiêle bijdrage aan de Russische schatkist, 

aldus het toonaangevende Britse blad New 

Scientist. Er wordt geld verdiend aan de 

bewerking van 300 tot 400 ton verarmd uranium 

per jaar, dat afkomstig is van de Franse 

opwerkingsfabrieken van Cogéma in Cap La 

Hague. De Tomsk-installatie bewerkt deze Franse 

'afvalstoffen' om uranium te winnen en te 

verrijken voor hergebruik in de splijtstofcyclus. 

Rusland verdient daarmee jaarlijks tussen de 35 en 

55 miljoen gulden. Cogéma bevestigt het bestaan 

van een contract met het Russische ministerie 

voor Atoomenergie, maar weet niet waar de 

uiteindelijke bewerking plaats vindt. De russische 

onder-minister voor Atoomenergie, Nikolai 

Yegorov, heeft leden van het Russische parlement 

meegedeeld dat de 'verrijking' plaats vindt in 

Tomsk. 

In zekere zin is Nederland (met een aantal andere 

westerse landen) medeverantwoordelijk voor deze 

transactie. De opgebrande splijtstofstaven van de 

kerneentrale in Borssele worden immers in de 

Franse installaties van Cogéma opgewerkt, 

waarna het 'afval' naar Tomsk wordt 

getransporteerd. Met alle mogelijke gevolgen van 

dien. 
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~ Belgische scheepsliften 
i op waterkracht 
~ 

De redactie is op werkbezoek geweest naar 

Henegouwen, België. Tussen Mons {Be1Jen) 

en Charleroi ligt een uniek systeem van 

'scheepsliften' in het Canal du Centre. Een 

toonbeeld van duurzaamheid, omdat de 

liften zonder motoren werken. De 'brandstof 

is waterkracht 

Helsas zal de taak van de vier scheepsUften 

in 20112 vervangen worden door één 

gigantische mega-scheepslift van beton en 

staal die in één keereen hoogte van 10 

meter overbrugt. Maar de schilderachtige 

ouderwetse liften zijn gelukkig 

'geclassificeerd: wat betekent dat ze in de 

volgende eeuw als industrieel monument in 

werking mogen blijven ten behoeve van de 

pleziervaart. 
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Wim Kersten 

De Staten van Henegouwen wilden In 1656 dat er een 
scheepvaartverbinding moest komen tussen de Sambre 
en Brussel. Het bleef bij een vrome wens. Napoleon 
wilde Mons (Bergen) om strategische redenen verbin
den met het Noordfranse stadje Condé. 
Het kanaal van Brussel naar Charleroi was niet toerei
kend om het nieuwe mijnbouwgebied tussen Mons en 
Charleroi te ontsluiten. In 1836 werd vanaf Seneffe 
een aftakking gegraven tot aan Houdeng. Maar om 
Mons daadwerkelijk te bereiken, diende een niveau
verschil van 89,46 meter overbrugd te worden. De 
naam Mons (Bergen) is overigens misleidend, want 
Mons llgt op 35 meter boven zee-niveau, terwijl de 
stad la Louvlère bijna honderd meter hoger ligt. 

REVOLUTIONAIRE AANPAK. In elk geval moest het nieuwe 
Canal du Centre een hoogteverschil van bljna negen
tig meter overwinnen. Volgens de klassieke methode 
zou dat wel kunnen met de aanleg van ongeveer 30 
sluizen. Maar de Waalse ingenieurs kozen voor een re
volutionaire oplossing: 6 sluizen en 4 scheepsliften. De 
uitvoering werd opgedragen aan de Londonse firma 
Clark Stanfield, die ervaring had met scheepsllften in 



onder andere Anderton (Noordwest Engeland} en Sh· 
ropshlre. Met de aanleg werd begonnen in 1884, en 
het eerste schip voer pas in 1917 (tijdens de Eerste We
reldoorlog) door het kanaal Tussen Mons en het ka· 
naai Brussel-Charleroi waren vier scheepsliften verre
zen bij La Louvl.ère, Houdeng-Aimerles, Bracquegnles 
en Thieu. Samen overbruggen ze 67 meter, terwijl zes 
traditionele sluizen de resterende 22 meter voor hun 
rekening nemen. Om het hele systeem te passeren is 
een schip ongeveer 5 uur onderweg. De nieuwe mega
Uft in aanbouw bij Strepy-Thieu verkort de route met 
drie uur. 

COIIIIUflllCEIEIIDE VA TEil De scheepslift bestaat uit twee 
even grote bassins die naast elkaar geplaatst zijn, een 
beneden en een boven. Het waterniveau Is exact 2 me
ter 40. Belde bassins sluiten aan op het kanaal bene
den en boven, en kunnen worden geopend en geslo
ten om schepen in of uit te laten varen. Dat gebeurt 
met schuifdeuren zoals in een interdty·trein. Beide 
bassins wegen exact 1000 ton, en rusten elk op een hy
draullsche zuiger van 17 meter lengte. De twee zuiger
houders staan met elkaar in verbinding, met een tus
senklep. Wanneer de tussenklep (met de hand) wordt 
geopend, komen de twee bassins in evenwicht als een 
weegschaal. Om het evenwicht te verbreken, laat men 
in het bovenste bassin een hoeveelheid water (met een 
gewicht van 17 ton) binnenstromen totdat het niveau 
30 centimeter stijgt Het extra gewicht van het boven· 
ste bassin duwt het water in de zuigerhouder van het 
beneden bassin op, en de Zuiger duwt het bassin om
hoog. 
Wanneer een schip binnenvaart in het beneden bassin 
blijft het gewicht van het bassin ongewiJzigd (volgens 
de wet van Archlmedes). Maar het waterniveau stijgt 
wel als gevolg van de massa van het schip. Dat water 
laat men uit het bassin stromen tot het peil weer 2,40 
meter Is. Daarna gaat de tussenklep open en. duwt het 
zwaardere bovenbassin het Uchtere beneden bassin 
naar boven. Zo wisselen belde bassins van plaats, en 
.komt .het schip op het hogere niveau en kan vandaar 
verder varen. 
Het hele systeem is gebaseerd op waterkracht, er .komt 
geen pomp of mO!or aan te pas. De wet van de com
municerende vaten Is hier In optima forma toegepast. 

SUPBUFT. De scheepsliften zijn stuk voor stuk monu
menten van industriêle archeologie. De Belgische 
overheld heeft ze op het nippertJe op de monumen
tenlijst geplaatst, zodat ze niet gesloopt kunnen wor
den. 
In 1980 besloot de overheld tot 'modernisering' van 
de scheepvaartverbindingen In de regio Mons-Charler
lol Het kanaal was te krap, de vaartijden duurden te 
lang. Men wilde een betere en snellere aansluiting op 
de Luikse en de Noordfranse regio's. Zo ontstond het 
plan om een enorme dubbele scheepslift te bouwen, 
die In één hijs alle bestaande 'obstakels' zou vermiJden 
en de vaartijd door het Canal du Centre zal verkorten. 

De bouw, begonnen 1n 1982, zal in 2002 gereed zijn. 
Het resultaat Is een enorm blok beton en staal In het 
landschap, 102 meter hoog en 75 meter breed. Binnen 
7 minuten kan een schip verplaatst worden van het 
hogere naar het lagere deel van het kanaal Of anders
om. Met behulp van machtnes en lieren. Waterkracht 
speelt dan helaas geen rol meer. 

'HELlffiiD VLAK' VAII ROIQUIERES .. ln het .kanaal Brussel
Charleroi fungeert een anders werkend systeem om 
schepen op een hoger of lager niveau te tillen. 
Deze scheepsUft bestaat uit een sluizen-systeem met 
twee grote stalen billen die gevuld zijn met water. 
Schepen (tot 1350 ton) varen in de bak, en worden 
vervolgens naar een hoger of lager waterniveau getrok
ken. Dat gebeurt met zware motoren en lieren. Het 
hellend vlak van Ronqulères (Het Achtste wereldwon
der) brengt schepen over een afstand van 1.500 meter 
68 meter hoger of lager. 

* 

Scheepslift 
btjThieu 

• MONS atARLEROI 

BereikbBBr: 
Met de trein: Brosssi·Nijvel of Brussei-Brsine Ie Comts. Ttissen Nijvel en 

Brsine rijdt buslijn 565A, die stDpt in RonquiiJres. Vsndssr nog 200 meter 
lopen. 

Met de auto: EtS (Brossei·Mons-Psrijs}. Afslag 20 bij Feluy. Volg de borden. 
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Trammelant rond Tem-e-l in· 
Het Tsjechische volk en haar 
volksvertegenwoordiging mogen niet eens 
meebeslissen. De Tsjechische regering 
gooit miljarden in de bodemloze put van 
Temelin. Deze 'nieuwe' kerncentrale is van 
een 'oud' Russisch type en wordt met behulp 
van moderne Westerse technieken 
opgekrikt tot zogenaamd veilige normen. 
WesteiSe bedrijven spelen hierbij een 
opvallende rol, door grote leningen aan 
Tsjechië te veiStrekken. Deze leningen 
worden dan later terugbetaald in vorm van 
atoom-stroom. We gaan het tijdperk in van 
het atoom-kolonialisme. 

Kernenergie te 
ingewikkeld voor 
Tsjechisch parlement 

Harry Walburg in samenwerking met Loeke 
Pam van LAKA 

In Centraal- en Oost-Europa is een groeiende oppositie 
tegen kernenergie. Op 26 april waren er op verschil
lende plaatsen in de Oekraïne herdenkingsbijeenkom
sten van de nuclaire ramp van Tsjernobyl, die zeven 
jaar geleden plaatsvond. In Tsjechië, in de buurt van 
Temelin, demonstreerden op 24 april 5.000 mensen 
tegen de bouw van de nieuwe kerncentrale aldaar. In 
Bratislava (Slovakije) was er op 20 april een anti-kern
energie-demonstratie. Tijdens deze bijeenkomst werd 
een petitie overhandigd aan minister Zlocha van Mi
lieu tegen het voltooien van de kerncentrale bij Mo
chovce. 

TE INGEWIKKELD. In 1992 werden 15000 handtekenin
gen verzameld tegen de bouw van Temelin en de 
meeste lokale bestuurder rond Temelin stemden tegen. 
Toch besloot de Tsjechische regering 10 februari 1993 
om deze centrale te voltooien. De regering legde dit 
besluit niet voor aan het Tsjechische parlement. Vol
gens haar was de kwestie Temelin te ingewikkeld voor 
de volksvertegenwoordiging. Overbodig om te zeggen 
dat er ook geen studie is gedaan naar de gevolgen voor 
omgeving en milieu rond Temelin. 
De bouw van Temelin begon in 1980. Aanvankelijk 
was het de bedoeling om 4 reactoren van elk 1000 Mw 
neer te zetten. Dit zou betekenen dat het één van de 
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grootste reactor-parken ter wereld zou worden, Na vele 
(ook internationale) protesten besloot men om het 
voorlopig bij 2 reactoren te laten. Men hield echter de 
mogelijkheid in het achterhoofd om er later nog eens 
2 aan toe te voegen. 
De reactoren zijn van het Russische type VVER van de 
2e generatie. Dit is niet het Tsjernobyl-type, maar een 
ontwerp dat lijkt op de Westerse drukwater-reactor 
PWR (Pressurized Water Reactor). Het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap (IAEA) is van mening dat 
de VVER-type reactoren door middel van 'backfit'pro
gramma's op te lappen zijn, zodanig dat ze dan wel 
voldoende veilig zijn. Volgens Westerse berekeningen 
betekent 'voldoende veilig' dat een reactor een kans 
op storing heeft van eens in de 30.000 reactorjaren (de 
jaren dat een reactor in bedrijf is). De Duitse milieu
deskundige Micheal Sailer heeft veel studie gedaan 
naar de Oosteuropese kemindustrie. Volgens hem heb
ben de oudere VVER-types een kans op storing van 
eens in de 180 reactorjaren. Er moet nogal wat jaartjes 
opgelapt worden in Temelin. 
De regelmatig in financiële moeilijkheden zittende 
Amerikaanse firma Westinghouse sloot onlangs een 
overeenkomst af met de Tsjechische regering. Volgens 
deze overeenkomst gaat Westinghouse het controle
en veiligheidssysteem van Temelin installeren. Wes
tinghouse kreeg deze order ondanks heftig gelobby 
van het Duitse KWU/Siemens en het Franse Framato
me, die de opdracht ook wel wilden hebben. Wel heeft 
de Amerikaanse regering tegelijkertijd een lening gege
ven aan Tsjechië van een luttele driehonderd miljoen 
dollar, bestemd voor Temelin. 

ATOOM-KOLONIALISME. Ondertussen dreigt er een soort 
atoom-kolonialisme te ontstaan vanuit West-Europa 
richting Oost-Europa. De Tsjechische regering heeft 
namelijk geen geld om Temelin zelf af te bouwen. 
Maar ze wil er ook niet mee stoppen omdat ze er al zo 
veel geld in heeft gestopt. Dus probeert ze leningen af 
te sluiten met diverse Westerse bedrijven, om aan vol
doende geld te komen. Deze leningen worden dan la
ter terugbetaald door middel van de export van 
atoom-stroom naar West-Europa. Er zijn al overeen
komsten en ook nieuwe onderhandelingen met het 
Zwitserse Energiebedrijf NOK (Nordschweizerische Kr
aftwerke AG) .. Zwitserland heeft alleen in de eerste 
helft van 1992 al220 miljoen KwH geïmporteerd. 
Hetzelfde gebeurt nu ook in Slowakije. Het Duitse Bay
ernwerke AG en het Franse EdF (Electricité de France) 
waren zo vriendelijk om het Slowaakse Energiebedrijf 
SEP geld te lenen. Dit geld is bestemd voor het op
knappen van de kerncentrale van Mochovce. Ze krij
gen de lening dan later in atoom-natura terug. Bayern
werke heeft bovendien een contract afgesloten met 



KWU\Siemens. Volgens dit contract gaat l<WU\Sie
mens het controlesysteem van de 4 reactoren in Mo
chovce te renoveren. KWU\Slemens mag dan Temelfn 
misgelopen zijn, biJ Mochovce mogen ze alsnog aan 
de slag. Hier zitten echter nog meer adders onder het 
gras. KWU\Stemens gaat namelijk 
technologleên Installeren in Mochov
ce, waarvoor ze In het Westen nog 
geen vergunning hebben gekregen. Het 
lijlet erop dat deze westerse firma een 
technologisch experiment wil uitvoe
ren in Slowakije. 
Volgens het Ministerie van Economi
sche Zal<en van SlowakiJe kost het ver
der afbouwen van Mochovce nog 2,6 
miljard Duitse Mark. Het öko-instltuut 
in Darmstadt (Duitsland) heeft echter 
berekend dat de aanpassing van Mo
chovce aan Westerse veiligheidsnor
men 16 milJard DM kost per react~r. 
Dit houdt in dat Machovee waar
schijnlijk nooit .zo 'veilig' zal worden 
als onze 'mooie' WèSterse centrales. 
Een andere Informele studie heeft ba. 
vendien berekend dat het ombouwen 
van de kerncentrale van Mochovce Jn 
een op gas gestookte centrale ctrca 1,3 miljard DM zou 
uitsparen. Maar de regering van Slowakije heeft aan 
deze optie geen serleuze aandacht geschonken. 

HOEST. Over de Tsjechische kerncentrale bij Ternetin 
staat een passage in een onlangs verschenen rapport 
van de Wereldbank. In het rapport is te lezen dat het 
voorlopig niet nodig is om Temelfn af te bouwen. Bij 
een laag verbrutksscenarto van elektrldteit is de cen
trale zelfs overbodig. Het afbouwen van Temelln kan 
volgens de Wereldbank gerust worden uitgesteld tot 
2010 biJ een 'midden' verbrulksscenarto van elektrld
teit. Een vorige studie van de Wereldbank toonde ook 
nog aan dat kernenergie, zelfs met een lagere rente, 
duurder is dan energie van kolengestookte centrales. 
Toch zet de Tsjechische regering haar nucleaire plan
nen door. Temelfn moet afgebouwd en de kolencen
trales moeten dicht Het argument is dat zo tenminste 
de zware luchtverontreiniging door de kolencentrales 
stopt. 
Dit is op zich een serleus argument, want de luchtver
vulling in Noord-Bohemen neemt zeer ernstige vor
men aan. Door sluiting van de kolencentrales zal de 
uitstoot van kooldioxyde in Bohemen met 23% en In 
heel Tsjechli! met 10% afnemen. Het gaat echter te ver 
om kernenergie een schone vorm van energie te noe
men en als de oplossing te zien voor de grote lucht- en 
bodemverontreiniging. Alleen door de urantummtjn-

bouw in Noord-Bohemen is de afgelopen 20 jaar 4 
miljoen ton zwavelzuur In de grond terecht gekomen! 
De inkomsten uit die uraniummijnbouw worden ge
bruikt voor de financiering van Temelfn. Daarnaast 
constateren Noord-Tsjechen tot hun ontsteltenis dat 

hun slechte gezondheid, zoals leukemie, bronchitis, 
huidaandoeningen en genetische afwijkingen, bij
draagt aan de financtering van de kerncentrales in Te
melfn. Het leeuwedeel van de Winst van de kolencen
trales wordt zonder blikken of blozen gestoken in de 
bodemloze put van Temelfn. Slechts een fractie van dit 
geld wordt besteed aan de ontzwavellng en modemise
ring van de zware Industrieën en fliters voor de kolen
centrales. 

OOSTENRIJKSE SCHUIHEIUGHEID. Intussen heeft Temelln 
er een nieuwe felle tegenstander biJ. De centrale ligt 
namelijk zeventig kilometer van de Oostenrijkse grens. 
Oostenrijk protesteert tegen de beslissing om de cen
trale van Temelfn te voltooien en dreigt aan de We
reldbank te vragen om sancties tegen Tsjechië in te 
stellen. De Oostenrijkse Premier Vraznttsky en zijn 
Tsjechische collega Klaus bestoken elkaar Via de me
dia. De Tsjechische premier beschouwt Temelln als 
een binnenlandse aangelegenheid. De Oostenrijkse 
premier Vraznltsky vindt dit juist niet. Volgens Vraz
nitsky "betekent een kerncentrale vlak bij de grens ge
vaar voor Oostenrijkers en andere buren". Oostenrijk 
heeft zelf geen kerncentrales. De anti-kernenergielob
by is er heel sterk, maar blijkbaar niet w goed op de 
hoogte. Oostenrijk importeert namelijk a1 jarenlang 
atoom-stroom uit Oost-Europa. 

* 
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De kachel gaat niet meer uit 
Komt er toch een energieheffing? Zal er een 
nieuwe energiebesparingshausse ontstaan? 
En zal Nederland de Europese Gemeenschap 
en de Verenigde Staten voorgaan? Binnen 
een jaar, voor de eerstvolgende 
parlementsverkiezingen in Nederland weten 
we het. Oe huidige regeringspartijen CDA en 
PvdA lijken nu toch werk te willen gaan 
maken van een energieheffing. Ze moeten 
ook wel, omdat uit de laatste cijfers van het 
Centraal Plan Bureau (CPB) en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (RIVM) blijkt dat de 
doelstellingen van het milieubeleid niet 
gehaald worden. 

Het broeit op aarde 
Peter Bielars 

CDA en PvdA hebben in het Nationaal Milieubeleids
plan Plus vastgelegd dat de uitstoot van kooldioxide in 
het jaar 2000 ten opzichte van 1990 met drie tot vijf 
procent gedaald moet zijn. Dat gebeurt alleen wanneer 
het energieverbruik in Nederland flink omlaag gaat. 
Maar maatregelen die dat kunnen afdwingen, durven 
de beide partijen niet te nemen. Het gevolg wordt dui
delijk in de meest recente publicaties van het CPB en 
het RIVM: in het jaar 2000 zal de kooldioxide-uitstoot 
niet met drie tot vijf procent gedaald zijn, maar met 
tien tot vijftien procent gestegen zijn! 
De lucht wordt dus nog vuiler, de zon wordt nog wazi
ger, er zullen nog meer mensen zijn die ziek worden 
van een steeds ernstiger verontreinigd milieu. De 
maatregelen die de overheid moet nemen, zijn voor 
een heleboel mensen niet prettig. Het autogebruik zal 
bijvoorbeeld moeten verminderen en de energieprijs 
zal flink stijgen. Een heleboel prodokten die we kopen 
en waarvoor bij de produktie veel energie vereist is, 
zullen duurder worden. Maar die maatregelen moeten 
genomen worden. Iedereen weet dat ook, maar nie
mand begint ermee. 

SLOOM EUROPA, De Europese Gemeenschap zou logi
scherwijs met een energieheffing moeten beginnen. 
Dan volgen de aangesloten landen noodgedwongen. 
Maar de voorstellen van de Europese Commissie om 
het gebruik van vernieuwbare energiebronnen (zon, 
wind en water) te bevorderen zodat minder kolen en 
olie verstookt hoeven te worden ên het instellen van 
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een "bewakingsmechanisme" dat er op moet toezien 
dat de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgas
sen daadwerkelijk afneemt, stuitten op zoveel verzet in 
het Europees Parlement, dat die dit voorjaar afzag van 
een uitspraak. De besluitvorming binnen de EG is 
daardoor voorlopig geblokkeerd. Het Europees Parle
ment vond de voorstellen te mager. De EG-landen af
zonderlijk zullen dus zelf het voortouw moeten ne
men. En dat die dadendrang snel tot uiting moet ko
men, mag blijken uit de cijfers die binnen de EG de 
ronde doen. Als de EG niet binnen een jaar tot maatre
gelen komt die het energieverbruik doen dalen, zal de 
uitstoot van kooldioxide door centrales en het verkeer 
in de komende 40 jaar met maar liefst 22 procent stij
gen. 
En dat heeft desastreuze gevolgen. Kooldioxide is de 
grootste veroorzaker van de verstoring van het natuur
lijke broeikaseffect. Sinds het ontstaan van de aarde is 
er een broeikaseffect. Zonder zouden we nu niet hier 
op deze plaats kunnen leven. De aarde koelt namelijk 
zonder het natuurlijke broeikaseffect af tot ongeveer 
30 graden onder nul. De dampkring van de aarde be
staat vrijwel volledig uit stikstof, zuurstof en een zeer 
geringe hoeveelheid kooldioxide, waterdamp, lachgas 
en ozon. Deze laatste vier samen vormen de broeikas
gassen. Zij zorgen ervoor dat de infrarode straling van 
de zon geabsorbeerd wordt, zodat de temperatuur voor 
het leven op de aarde draaglijk blijft. 
Mensen zorgen echter sinds de laatste 150 jaar ook 
voor een broeikaseffect, aanvankelijk door het versto
ken van kolen; tegenwoordig ook door de uitstoot van 
zwaveldioxyde. De vervuiling van de atmosfeer blijkt 
zo immens te zijn, dat natuurlijke verstoringen van 
het natuurlijke broeikaseffect (bijvoorbeeld door vul
kaanuitbarstingen) erbij in het niet vallen. Door onze 
bedrijvigheid tasten we bovendien de ozonlaag aan. 
Ozon is de enige stof die een schadelijke overmaat aan 
ultraviolette straling van de zon kan absorberen. De 
NASA mat de laatste jaren een zorgelijk grote afbraak 
van de ozonconcentratie in de atmosfeer, ook boven 
West-Europa. 

BROEIKASCAMPAGNE. Zeven maatschappelijke organisa
ties (Centrum voor Landbouw en Milieu, de FNV, de 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de Raad 
van Kerken, de Stichting Burgerschapskunde, de Stich
ting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie) 
voeren sinds maart een voorlichtingscampagne over 
de verstoring van het natuurlijke broeikaseffect. Zij 
willen zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat er 
zuiniger met energie omgesprongen moet gaan wor
den; dat de auto vaker vervangen moet worden door 
de fiets, de bus of de trein. Zij krijgen daarbij steun 
van het ministerie van VROM. Het KNMI luidde het 



begin van de campagne in met de eerste resultaten 
van een onderzoek naar de toestand van het klimaat 
en de ownlaag boven Nederlanö. De meest ln het oog 
springende conclusie was ongetwijfeld dat ook het 
KNMI de extreem hoge temperatuur in de afgelopen 
vijf Jam: niet meer aan het toeval wU toeschrijven. 
Maar wat gaat er gebeuren als we de lucht steeds ver
der vervullen met de uitstoot uit elektridteitscentrales, 
fabrieksschoorstenen, uitlaten van auto's én brom
mers, het bemesten van wellanden enz.? Niemand 
durft er antwoord op te geven. Niemand kan dat ook, 
het bUJven gissingen. Zoals directeur Fljnaut van het 
KNMI opmerkte toen hij mlnlster Maij-Weggen in 
maart van dit Jaar zijn eerste rapport over de kllmaat
wifzlglngen overhandigde: ,.Zekerheid over de gevol
gen van een versterking van het broelltaseffect is nu 
niet en well.lcht nooit te geven. Het klimaat ln Neder
land kan de komende eeuw dus een overwachte wen
ding nemen, maar mogellJ~ gebeurt er ook helemaal 
niets". 

KOUDE OOSTENWIND. De meeste deskundigen die zich 
met het kllmaat bezighouden, houden het erop dat de 
aarde rond het jaar 2025 ongeveer een graad warmer 
zal ziJn dan nu. Tegen het einde van de volgende eeuw 
zou de stijgmg w'n drie graden ten opzichte van nu 
bedragen. Maar hierin zit een onzekerheldsmuge van 
twee tot vijf graden! Hoe het.Jillmaat In West-Europa 
verandert, l.s nauwellfks te voorspellen. Het Ujkt on-.. 
waarschiJnlijk dat het overal op aarde geUJkmatlg war
mer wordt Het is aannemelljker dat warme weertypen 
wat vaker zullen voorkomen en koude wat minder. 
Ook in een 'broelkaskllmaat' kan Nederland dus nog 
koude winters verwachten. Het is zelfs denkbaar dat 
het in Nederland gemiddeld Juist kouder wordt, bij
voorbeeld omdat 's winters weertypen met een oosten
wind vaker zWlen gaan voorkomen, of, wat veel dra
matischer zou zijn, doordat op de lange duur de Golf
sttoom een andere koers gaat volgen en geen warm 
water meer naar West-Europa transporteert 
De aarde zou ook kunnen afkoelen door een toename 
van de a&osolen, mlaoscoplsch klélne deeltjes, wals 
roet en vulkaanstof, die in de atmosfeer zweven. In de 
stratosfeer (tussen de 10 en 50 km boven de aarde) ziJn 
de a&osolen voomamelljk van vUJkanJsche oorsprong. 
Na elke grote vulkaanuitbarsting, wals die van de Pi
natubo op de FlUpifnen in de .zomer van 1991, neemt 
de hoeveelheid a&osol van de stratosfeer zichtbaar 
toe. Het geeft prachtig gekleurde ronsopkomsten en -
ondergangen. In die perloden weerkaatst meer straling 
van de wn, zodat de aarde afkoelt. 
Het is niet eenvoudig om klimaatveranderingen te 
voorspellen. In de afgelopen vijf Jaar zijn tal van te· 
cords gebroken. De temperatuur lag vrlfwel voortdu-

rend boven normaal. Maar die viJf jaar betekenen niets 
op de tijdschaal die gehanteerd wordt wanneer over 
klluwtwiJzJglngen geSproken wordt De kleine ijstijd 
tussen 1500 .. 1800 bracht ook m Nederland veel kou
de winters. Deze kllmaatwifz181ng was niet VQOrspeld 
Dr. Robert Watson, die bij de Amerikaanse rutmte· 
vaartorganisatie NASA het onderzoek naar eventuele 
kilmaatwijzigingen l~dt en ook voorzitter is van een 
werkgroep van het International Panel on Oimate 
Change, noemt de volgende zichtbare gevolgen van de 
verstoring van het natuurlljke broetkaseffect: de giet· 
sjers in de bergen worden steeds korter, de gemiddelde 
windsnelheld neemt toe, de depressies op het noorde
liJk halfrond worden steeds dieper en het aantal exue. 
me weersomstandigheden neemt toe. Dat de gletsjers 
in biJvoorbeeld de Alpen .steeds klelner worden, ls in
derdaad met eigen ogen te. zien. De RMne-gletsfer in 
Zwitserland is daarvan een 'moot' voorbeeld Dat de 
gemiddelde windsnelheid wu toenemen, wordt door 
het KNMI tegengesproken. De depressies worden in· 
derdaad stéeds dieper. Extreme weersomstandigheden 
doen zich boven West-Europa niet meer dan anders 
voor. 
Robert Watson: ,.De voornaamste oorzaken van het 
toenemende broeikaseffect zijn de verbranding van 
fossiele brandstoffen en de ontbossing. Daar weten we 
alles van. Maar we weten nog lang niet alles van de to· 
tale C02<ydus. De grote onbekende factoren bUJven 
de rol van de bewolkln3 en het gedrag van stromlngen 
in de oceanen waublf warm water aan de oppervlakte 
wo.rdt uitgewisseld tegen koud water uit diepere lagen. 
Verder verdwiJnt een hoeveelheld kooldioxide in de 
noordelijke biosfeer. We weten daar nog welntg van". 

BEWOliiNI. De rol van de bewolklng is sterk afhanke
Ufk van de hoogte en de samenstelling. Daarover be
staat dan ook de grootste onzekerheid. De centrale 
vraag luidt fungeren de wolken als buffer of Juist als 
v~neller? Als de aarde wanner wordt, ontstaat er 
meer verdamping en worden er meer wolken ge
vormd Vast staat dat er meer neerslag zal zijn, omdat 
de oceanen en de atmosfeer aan elkaar gekoppeld zijn. 
Maar niemand kan aangeven Waal die extra neerslag 

NASA 
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zal neerdalen. Het is volgens Watson nog niet moge
lijk om regionale klimaatveranderingen voor bijvoor
beeld Nederland te voorspellen. 
De aanwezigheid van at!rosolen (roetdeeltjes) in de at
mosfeer kunnen zoals gezegd zorgen voor enige ver
koeling: zij reflecteren inkomende zonnestraling terug 
en ze veroorzaken wolken. Een vulkaan veroorzaakt 
enorme hoeveelheden roetdeeltjes die een remmende 
werking op het broeikaseffect hebben. De uitbarsting 
van de Pinatubo (Filipijnen) zorgde vorig jaar in de 

Verenigde Staten voor enige afkoeling. Maar ander
zijds constateert NASA een duidelijke toename van de 
gemiddelde temperatuur. Opvallend daarbij is dat de 
nachttemperatuur sneller stijgt dan de dagtempera
tuur, terwijl de gemiddelde wintertemperatuur ook ge
leidelijk omhoog kruipt. 

OZONLAAG HARDER ACHTERUIT. Volgens NASA 'temmen' 
de at!rosolen het broeikaseffect. Dat kan ook gezegd 
worden van de CFK's, chloorfluorkoolwaterstoffen, die 
verantwoordelijk zijn voor de atbraak van de ozonlaag 
in de troposfeer. Dat baart NASA grote zorgen. Vooral 
supersonische vliegtuigen dragen bij aan deze afbraak. 
Watson: "De ozonlaag gaat steeds harder achteruit. 
Wij hopen dat de Clinton-regering zal besluiten tot 
een allesomvattende aanpak om dit probleem te lijf te 
gaan". 

Uit het laatste onderzoek van NASA van eind april 
blijkt dat de ozonlaag over de hele wereld in de tweede 
helft van 1992 opnieuw twee tot drie procent dunner 
geworden is. Volgens de NASA is dit laagterecord voor
al het gevolg van de uitbarsting van de vulkaan Pina-
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tubo op de Filipijnen in juni 1991. Daardoor zijn gi
gantische hoeveelheden asdeeltjes in de atmosfeer te
rechtgekomen. De onderzoekers verwachten dat de 
ozonlaag zich zal herstellen als de vulkanische as weer 
is neergeslagen. Uit het onderzoek blijkt dat het nodig 
blijft de uitstoot van cfk's te verminderen. Vooral op 
het nOOl'delljk halfrond heeft de ozonlaag zware klap
pen gekregen. 
De NASA onderzoekt de ozonlaag met speciale appara
tuur in de Nimbus-7-satelliet. Uit het onderzoek blijkt 

dat de ozonconcentratie boven Europa 
vorig jaar 9 procent lager lag dan nor
maal. In januari van dit jaar was de 
ozonlaag boven het noordelijk half
rond zelfs 13 procent dunner dan nor
maal. De vermindering is afhankelijk 
van het seizoen. De verdunning blijft 
meestal tot het einde van de zomer. 
Naar aanleiding van de gemeten ver
dunning zal de hoeveelheid ultravio
lette straling die het aardoppervlak kan 
bereiken, boven Europa ongeveer 12 
procent meer bedragen dan normaal. 
Dit kan leiden tot meer gevallen van 
kanker. 
Rapportages van Greenpeace en hoog
leraar milieuvraagstukken P. Veilinga 
(VU, Amsterdam) over een sterke toe
name van het aantal natuurrampen lij
ken die laatste bewering te logenstraf
fen. Maar bij die onderzoeken moeten 

de nodige vraagtekens geplaatst worden. Volgens Gr
eenpeace deed zich in de periode 1966-1987 geen en
kele ramp voor met een totale schade van meer dan 
een miljard dollar. Tussen 1987 en 1992 registreerde 
de milieu-organisatie 12 natuurrampen waarbij dat 
schadebedrag wel gehaald werd. Maar dit zegt niet au
tomatisch iets ·over de ernst van de natuurramp. Het 
zegt wellicht meer over de steeds ernstiger wordende 
overbevolking in sommige streken op aarde en over de 
onzorgvuldigheid waarmee met de natuur omgespron
gen wordt. Het kappen van bos bijvoorbeeld op rivier
hellingen zal overstromingen in de hand werken. Als 
bovendien huizen op die hellingen gebouwd- worden, 
is dat vragen om slachtoffers bij overvloedige regenval. 

INFORMATIECAMPAGNE. Wat de gevolgen van de lucht
verontreiniging ook mogen zijn (steeds meer geleer
den geloven dat de vuiler wordende lucht de oorzaak 
is van een afnemende weerstand bij met name kinde
ren), de vervuiling moet gestopt worden. Wat willen 
de zeven Nederlandse organisaties daaraan gaan doen: 
In het algemeen is de campagne erop gericht zoveel 
mogelijk burgers persoonlijk te interesseren iets te 



gaan doen om versterking van het broeikaseffect tegen 
te gaan. Het Centrum voor Landbouw en Milieu 
(CLM), een onafhankelijke stichting met in het be
stuur zowel boeren als milieubeschermers, probeert ag
rariërs bewust te maken van hun bijdrage aan het pro
bleem. Vorig jaar publiceerde het CLM een rapport 
waaruit blijkt dat de Nederlandse land- en tuinbouw 
verantwoordelijk is voor zo'n 12 procent van de totale 
uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Het gaat 
hierbij om kooldioxide, methaan en distikstofoxide. 
Om de uitstoot van deze 
gassen te verminderen, 

per. De energieheffing levert volgens onderzoek van 
het Centrum voor Energiebesparing uiteindelijk ook 
ongeveer zeven procent besparing op in het jaar 2015. 
GELD TERUG. De beide regeringspartijen CDA en PvdA 
lijken langzaamaan ook warm te gaan lopen voor een 
energieheffing. Ze moeten ook wel, nu uit onderzoek 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne (RIVM) blijkt dat de doelstellingen die het 
kabinet vastgelegd heeft in het NMP+ niet gehaald 
worden. Het is daarom ook niet vreemd dat allerlei 

energiebesparingscam
pagnes worden gelan

wil het CLM de boeren 
nu aanzetten tot het in
stalleren van efficiëntere 
verwarmingsketels en 
het beter benutten van 
stikstof uit dierlijke mest 
door de mest in de grond 
te injecteren. Het CLM 
gaat de agrariërs benade
ren via de vakbladen. 

Robert Watson (NASA): 
ceerd. Het WereldNa
tuurFonds voert samen 
met NOVEM een cam
pagne voor bedrijven en 
verschillende energiebe
drijven loven premies uit 
aan particulieren die hun 
energieverbruik terug
dringen. Zo krijgen afne
mers in Groningen en 
Drente 75 of 150 gulden 
terug als ze hun elektrici
teitsverbruik in een jaar 
tijd met mlnstens zeven 
procent hebben kunnen 
terugdringen. 

"De ozonlaag gaat steeds 

harder achteruit. 

Wij hopen dat de 

Clinton-regering zal 
Het FNV pleit voor de in· 
voering van de energie
heffing. Alleen dan kan 
volgens FNV-voorzitter 
Steketenburg op energie 
bespaard worden en het 
broeikaseffect terugge
drongen worden. Steke-

besluiten tot 

een allesomvattende 
aanpak om dit probleem 

te lijf te gaan". De Nederlandse Vereni
ging van Huisvrouwen 
(NVVH) gaat op de bijtenburg gaat er vanuit 

dat een regulerende heffing op energie op den duur 
onvermijdelijk is. Bij de huidige lage energieprijzen lij
ken de besparingsdoeleinden van het Nationaal Mi
lieubeleidsPlan Plus niet haalbaar. In een brochure die 
voor de FNV -leden is gemaakt, gaat de vakcentrale uit 
van een heffing conform de ontwerp-EG-richtlijn zoals 
die in Brussel wordt bediscussieerd. Deze energie
heffing leidt tot een prijsverhoging van energie van 
circa 25 procent. De opbrengsten komen ten goede 
aan de huishoudens en bedrijven. Het Centrum voor 
Energiebesparing en Schone Technologie heeft bere
kend dat een gemiddeld huishouden met een door
snee energieverbruik per jaar ruim 300 gulden meer 
kwijt zal zijn aan energie. Maar dat bedrag zou gecom
penseerd worden. Huishoudens die meer dan gemid
deld energie verbruiken, gaan er in koopkracht op ach
teruit; huishoudens die minder dan gemiddeld ver
bruiken, gaan er op vooruit. Voor het bedrijfsleven 
zijn de gevolgen van een energieheffing beperkt, 
meent Stekelenburg. De gevolgen voor de werkgele
genheid kunnen positief zijn als de opbrengst naar de 
bedrijven wordt teruggesluisd in de vorm van lagere 
werkgeversprernies. Dat maakt arbeid relatief goedko-

eenkomsten in het land discussie opwekken over de 
toenemende mobiliteit en de vraag of het ontmoedi
gen van het autoverkeer vooral vrouwen in de proble
men kan brengen. Verder gaat ze bijeenkomsten beleg
gen over de thema's 'De positie van de vrouw in het 
huishouden' en 'Milieubewust huishouden'. 
De Raad van !(erken wil een groep mensen bijeen 
brengen die zich inzetten voor de natuur en het mi
lieu. Met publicaties en regionale werkdagen wil de 
werkgroep Kerk en Milieu plaatselijke groepen, ge
meenten en parochies informeren en activeren. Bo
vendien leidt de werkgroep een aantal vrijwilligers op 
tot kerkelijk milieuvoorlichter. 
De Stichting Burgerschapskunde houdt dit jaar een 20-
tal symposia voor lokaal actieve leden van politieke 
partijen. Hierbij werkt ze samen met de vormings- en 
scholingsinstituten van CDA, PvdA, WD, D66, Groen 
Links, SGP, GPV en RPF. Van de bezoekers wordt ver
wacht dat zij een scenario opzetten voor een duurza
me gemeente, met als onderwerpen onder meer ener
gie, woningbouw, afval en verkeer en vervoer. 
De Stichting Natuur en Milieu belegt dit jaar zes bij
eenkomsten voor woningbouwcorporaties, gemeen-
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ten, projectontwikkelaars en andere partijen die bij het 
bouwproces betrokken zijn. De bijeenkomsten vinden 
plaats in regio's waar grote uitbreidingsgebieden op 
stapel staan, zoals Utrecht/Vleuten/De Meern, Flevo
land, Enschede/Hengelo, Eindhoven, Den Haag/ V pen
burg en Arnhem/Nijmegen. In de bouw wordt op gro
te schaal tropisch hardhout toegepast. De Stichting 
Natuur en Milieu wil dit tegengaan en tegelijkertijd 
veel aandacht besteden aan de milieu-aspecten van de 
winning, produktie, transport, toepassing, sloop en 
hergebruik van de in de bouw toegepaste materialen. 

KLIMAATVERBOND. Vereniging Milieudefensie tenslotte 
levert de inhoudelijke ondersteuning aan de bovenge
noemde organsiaties. Vereniging Milieudefensie heeft 
ook het initiatief genomen om het Klimaatverbond op 
te zetten, een overeenkomst met de COICA, een koe
pelorganisatie van inheemse volken uit negen Amazo
ne-landen, waaronder Brazilië en Suriname. De COICA 
vecht tegen de verdere vernietiging van het regen
woud. Eind vorig jaar namen een aantal gemeenten 
het Klimaatverbond over van Milieudefensie met de 
oprichting van de Vereniging Klimaatverbond Neder
land. Inmiddels hebben meer dan 100 gemeenten het 
verbond ondertekend. Dit houdt in dat zij beloven al
les te doen om de uitstoot van kooldioxide in het jaar 
2010 gehalveerd te hebben. Dit kan door middel van 
energiebesparing, afvalpreventie, terugdringing van 
het autoverkeer, een verbod op het gebruik van CFK's 
en een ontmoediging van het gebruik van tropisch 
hardhout in woningen. De 107 gemeenten die zich bij 
het verbond aansloten, tellen samen ruim vijf miljoen 
inwoners, een derde deel van de Nederlandse bevol
king. In Duitsland doen ook 100 gemeenten mee, in 
Oostenrijk 40, in Italië 13 en in Zwitserland 7. Dit 
voorjaar publiceerde Vereniging Milieudefensie een 
broeiKASboek, waarin 45 kooldioxide-reductiemaatre
gelen zijn uitgewerkt, waarmee de gemeenten snel en 
doelgericht invulling kunnen geven aan een lokaal 
broeikasbeleid. 
Er zijn wetenschappers die denken dat de ozonlaag tot 
het jaar 2000 verder zal verdunnen en zich daarna zal 
herstellen. Zij baseren zich namelijk op de effecten 
van het verbod op het gebruik van cfk's dat in 1996 
ingaat. Maar ook hiervoor geldt, dat er evengoed we
tenschappers te vinden zijn die van dit verbod voorals
nog weinig effecten verwachten. 

* 
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Forse 
landelijke 
toename 
aantal 
zonneboilers 
Nog deze zomer kunnen de eerste bewoners 
hun huizen in de Apeldoornse wijk 
Woudhuis betrekken. Dat lijkt niet$ 
bijzonders, ware het niet dat de 
nieuwbouwwijk met 1.750 woningen, 
gebouwd wordt met milieuvriendelijke 
materialen en dat de Gelderse 
energiemaatschappij PGEM op 1.000 
woningen zonnecollectoren plaatst. De wijk 
wordt bovendien een voorbeeldproject 
volgens het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer. In de hele wijk ligt de 
maximumsnelheid straks op 30 km per uur. 
Niemand in de wijk hoeft verder dan 250 
meter te lopen naar een bushalte. Bij die 
bushaltes komen ook fietsenstallingen. 

Ecologische woonwijk 
Apeldoorn 
Peter Bielars 

Woudhuis is genoemd naar het gelijknamige land
goed, dat ten oosten van de snelweg A-50 ligt. De 
spoorlijn Apeldoorn-Deventer vormt de noordelijke 
grens van de wijk. Het is voorlopig de laatste nieuw
bouwwijk die Apeldoorn bouwt. Er komen zowel so
ciale huur- en koopwoningen als premie huur- en 
koopwoningen en woningen in de vrije sector. Meer 
dan de helft van de woningen in Woudhuis zal dus 
worden uitgerust met een zonnecollector op het dak 
en een zonneboiler binnen. Met de zonnewarmte die 
door de collector wordt opgevangen, wordt het water 



In het opslagvat binnen (op zolder) 
verwarmd. Schijnt de zon niet of te 
zwak, dan wordt de cv-ketel automa
tisch ingeschakeld. Zonneboilers be
sparen gemiddeld 50 procent energie 
bij het verwarmen van water per jaar. 
Tijdens een mooie zomer kan enkele 
maanden lang de zon voldoende water 
verwarmen. 

ZONNEBOILER OF LUXE nGELTJES. Tot nu toe zijn in Ne
derland zo'n 5.000 zonneboilers geplaatst. Het project 
ln Apeldoorn is dus een groot project. Voor de PGEM 
is dit de eerste keer dat ln één wijk zoveel zonneboilers 
en -collectoren geplaatst worden. Niet voor ieder huls 
in de nieuwbouwwijk is een zonneboiler rendabeL De 
opbrengst is het hoogst als de zonnecollector op bet 
dak op bet zulden gericht is. Maar waar mogelijk 
wordt een zonneboiler geplaatst, aldus de PGEM. "Als 
mensen kunnen kiezen tussen een milieuvriendelijke 
zonneboiler of mooiere regeltfes 1n de badkamer, kie
zen ze vaak voor het laatste. In de toekomst moet het 
gewoon worden een huls te kopen of te buren met een 
zonneboiler. Net zo gewoon als er een cv-ketel in de 
nieuwe woning zit". 
De wijk zelf moet een beeld gaan oproepen van een 
landgoed: groene lanen, pleinen en hoven. In het hart 
van de wijk komt Het Kasteel, omringd door een echte 
slotgracht Daaromheen liggen afzonderlijke wijkjes 
met een afwijkende indeling van straten en pleinen. 
Zo komt er een wiJkdeel met de naam Lage Landen, 
waarin water een belangrijke rol speelt. De architecten 
laten zich hier inspireren door reizen, schepen, vuur
torens en bakens. Van bOvenaf krijgt deze wijk met 
een beetje fantasie de vorm van een schip. In de hut
zen zit veel glas verwerkt. De voor- en zijgevels zijn 
vrijwel open. Dat moet volgens de architecten een le
vendig en veilig straatbeeld opleveren. 
Op energiegebied zullen vooral de grote hoeveelheid 
zonnecollectoren gaan opvallen. Woudhuis wordt de 
komende jaren het belangrijkste zonneboilerproject 

Twee jaar geleden startte de overheld een campagne 
om zonneboBers voor particulieren aantrekkeliJk te 
maken. In 1991 werden er uiteindelijk ongeveer 2.000 
geplaatst en vorig Jaar 3.000. Dlt jaar verwacht men 
5.000 boilers te kunnen plaatsen. Driekwart van de 
zonneboilers wordt door energiebedrijven verhuurd. 
Voordat de campagne begon, ging het om hooguit 300 
boilers per jaar. 

1.-GULDEN . ~ zonnebotler kost gemiddeld 3.500 
gulden. De overheld vtmrekt 600 gulden subsidie per 
Vierkante ineter collector. De doorsnee-collector meet 
drie- tot Vier vlerkante meter. De aanschaf van een zon
neboller komt een partlallier in de praktijk op onge
veer 1.500 gulden te staan. Een huishouden bespaart 
met een zonneboiler Jaarlijks circa 200 kubieke meter 
aardgas. De overheid wll de subsidie binnen enkele Ja
ren gaan beêindigen. Maar de fabrikanten hebben aan
gekondigd de zonneboilers goedkoper te kunnen pro
duceren. Tijdens de laatste zonne-energieconferentle 
ln Veldhoven in aprU heeft de zonne-boiler-industrie 
samen met minister Andriessen van Economische Za
ken, de branchevereniging voor zonne-energie Hol
land Solar en de Nederlandse Onderneming voor Ener
gie en Milieu (NOVEM) een intentieverklaring onder
tekend waarin een verlaging van de kostprijs van de 
zonnebotler wordt aangekondigd. Minister Andrlessen 
beloofde toen het onderzoek. naar goedkopere boilers 
financteel te blijven steunen. De verklaring geldt tot 
eind 1997. 

* 
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Indiatoom 

eRadjastan 

Spelen met vuur 

Een land in ontwikkeling met een nucleaire 

voorsprong. Het Hom i Bhabha Atomie 

Research Centre, opgericht in 1954, vormde 

de bakermat van een atoomenergie-

programma dat verder gaat dan alleen de 

ontwikkeling en de bouw van kerncentrales. 

In 1974 demonstreerde India haar eigen 

atoombom, om buurland Pakistan af te 

schrikken. India vertoont autoritaire trekken 

wanneer het om kernenergie gaat De 

gevolgen voor milieu en democratie blijven 

dan ook niet uit. 
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Wim Kersten 

Op het terrein van atoomtechnologie behoort India 
tot de Eerste Wereld. Op het gebied van milieuvervui
ling lijkt het een Tweede Wereldland, zoals de voor
malige Sovjet-Unie en haar satellietstaten. Maar de 
meeste Indiërs leven nog steeds in de Derde Wereld. 
De recente 'miljoenennota' van de Indiase regering 
(maart 1993) vertoont omvangrijke uitgaven voor de
fensie en de verdere ontwikkeling van kernenergie. 
Dat zijn meteen de grootste begrotingsposten. 
Voor 'milieuzaken' wordt zeer weinig geld uitgetrok
ken. En dat in een land waar natuur en milieu in de 
hoogste alarmfase verkeren. Milieu-vraagstukken zijn 
vrijwel onbespreekbaar. 'Bij een land in ontwikkeling 
hoort een bepaalde graad van vervuiling' is de laconie
ke opstelling van de Indiase overheid. 'Kijk maar naar 
het Westen'. 

India kent een groot civiel atoomenergieprogramma 
met alle onderdelen van de splijtstofcyclus. Tussen 
1985 en 2000 moeten 22 nieuwe kernreactoren in be
drijf komen, inclusief een stel snelle kweekreactoren. 
Daarmee zijn investeringen gemoeid die ruim 20 mil
jard gulden bedragen. 

OP EIGEN KRACHT. Onmiddellijk na de onafhankelijk
heid (1948) startte India een eigen nucleair program
ma onder leiding van de natuurkundige Homi Jehan
gir Bhabha. India zou onafhankelijk van het buiten
land gebruik maken van de eigen binnenlandse reser
ves aan grondstoffen: uranium en thorium. Canada, 
Frankrijk en de Verenigde Staten haastten zich om 
geld, apparatuur en kennis te leveren voor de oplei
ding van wetenschappers en technici. Deze westerse 
landen vreesden dat India bij de Sovjet-Unie om steun 
zou aankloppen. 
Bhabha zelf was een groot voorstander van 'de militai
re optie', de produktie van een kernwapen. Maar de 
toenmalige politieke leiders Nehru en Shastri wezen 
dat idee onverbiddellijk af. Een grensconflict met Chi
na in 1962 en de Chinese kernbom-explosie (1964) 
zetten het licht op groen voor een 'vreedzame kernex
plosie'. De toenemende spanningen met buurland Pa
kistan bevestigden later de 'wijze' beslissing van de re
gering. In 1962 nam het parlement de Atoom Energie 
Wet aan, waarbij het ministerie voor Atoomenergie 
vrijwel onbeperkte bevoegdheden kreeg en het parle
ment van 's werelds grootste democratie zichzelf bui
ten spel zette. 

MINIMALE VEILIGHEID . De uraniummijnbouw werd door 
de Engelsen begonnen in het district Shinghbhum, in 
de deelstaat Bihar. Sinds 1948 worden de uraniummij-



nen geb:ploiteerd door het staatsbedrijfUranium Gor
poration of India Ltd. (UCIL), veroorzaken In hun om
geving opvallend veel gevallen van leukemie, kinder
sterfte, huidziektes en afwijkingen als drie tene.n. om
deel kan en mag niet aangetoond worden dat deze 
twee zaken tets met elkaar te maken hebben. Geigertel
lers en strallngsmeters zijn in India verboden op basis 
van de Atoom Energie Wet van 1962. Werknemers en 
vakbonden kriJgen geen enkele Informatie over de mo
gelijke effecten voor de gezondheid. Volgens UCIL
werknemer Mangal MaJhl moesten de werknemers een 
eed afleggen dat ze de bevolldng niets zouden vertel
len over de uranlumwlnnlng. 
In Kerala wordt door lndlan Rare Earths Company 
(IRE) op de zandsttanden aan de kust het hoogradioac
tieve thorium gewonnen, 'de brandstof van de toe
komst'. De omgeving van Kerala telt veel mongooltjes 
wat te Wijten zou ziJn aan de hoge stralingsbelasting 
van 420 Q11lliRem: ruim vier keer hoger dan de 'nor
male' achte(grondstrallng. 
Milleuactivlsten van CISEC (Centrum voor lndusttUUe 
vell.lgbeid en mllleuzorg) beweren onomwonden dat 
IRE stelselmatig de rivleren, meren en kustwateren ver
vuilt met lozingen van radioactieve afvalstoffen. Alle 
Internationale richtliJnen betreffende de opslag en de 
dumping van dergeliJke stoffen worden aan de laars 
gelapt Maar de Mllleudlenst van Kerala, die verant
woordelijk is voor de waterkwaliteit, heeft dankziJ de 
Nudear Power Act geen apparatuur om de radioactivi
teit te meten. 
'De strategische grondstof' thorium wordt In Kerala ge
wonnen en vervolgens in I<uchlng opgeslagen. Daarna 
wordt de stof naar Hyderabad vervoerd waar NFC (Nu
dear Fuels Centre) kernbrandstof produceert uit thori
um. Het afvalwater wordt zonder behandeling geloosd 
en verg1ftigt de omgeving en het grondwater. 11Er doen 
zich veel onverklaarbare ziektes voor als kanker. Dat 
komt vanwege de slechte kwaliteit van de lucht en het 
water". 

CtMDESTlEIE METINGEN. Te Radfastan wordt hoogver
rijkt uranium geproduceerd. In het gebied hoort men 
alarmerende berichten over de gezondheld van de be
volking. De arts mevrouw Sanghamltra Gadekar con
stateerde 'veel mtsvormde kinderen, met tumoteQ in 
de wangen, keel, enz.'. Veel mensen hebben huidkan
ker en brandwonden. Clandestiene metingen wezen 
uit dat de arbeiders In de afvalverwerking 2000 mRem 
In een half uur te verduren krijgen. Mensen die klagen 
worden onmiddellijk de laan uit gestuurd. De perso
neelsleden hebben geen stralingsmeters, want die zijn 
immers verboden, óók voor het eigen personeel. Het 
systeem is zo ingericht dat de mensen meer verdienen 
naarmate ze langer in de afvalafdeling werken. De cri-

tid worden door het Atoomenergie-ministerie betiteld 
als " ... slecht geïnformeerde mensen. Mensen die dit 
soort informatie naar bulten brengen willen alleen dat 
het onderzoek naar atoomenergie en de produktie er
van wordt gestaakt". 
Bij een vergeliJking met een doiPJe 50 kilometer ver
derop bliJkt dat in RadJastan veel kinderen leven met 
tumoren en afwiJkingen, zoals drie duimen of één oor. 
Mevrouw Gadekar neemt geen blad voor de mond: 
"Met de gezondheld van onze bevolking hebben we 
een te hoge priJs' betaald. Deze technologie heeft veel 
beloofd en niets gebrac.ltt Dat is een enorme fout, die 
de autoriteiten nu of later wel móeten toegeven". 
storingen 
De atoombrandstof is uiteindelijk bestemd voor de 8 
bestaande kernreactoren in Kalga, I<akrapar, Koodan
gulam, Madras, Narora, Rajasthan(2) en Tarapur die 
'bijna volledig vellig ziJn'. De .kerncentrale van Dhi· 

rendra Sharma, biJ de Nehru Universiteit, heeft al min
stens 200- inddenten en storingen overleefd. De opslag 
van radioactief afval vindt plaats in Tarapur, waar vol
gens Joumalisten 'de meest elementaire veillgheldsat
tributen ontbreken'. In werkelijkheld bestaat er geen 
geschikte opslagfadlltelt omdat India, zoals alle lan
den met kemenergleprogramma's, ook geen afdoende 
oplossing voor kernafval .heeft bedacht Oud-werkne
mers weten te vertenen dat afval zelfs per schip in de 
zee werd gedumpt 
De .kerncentrale van Ba jastban is al zeker 200 maal stil
gelegd. Volgens Prafal Bidwal van de 'llmes of India' 
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ontstond daar een enorme tritiumvervuillng. De kern
centrale van Paneersalam verbruikt 40 procent meer 
energie dan dat deze reactor produceert. 
Bijna alle Indiase reactoren halen nauwelijks 50 pro
cent van de beschikbare 
capaciteit. Tegenstanders 
van kernenergie noemen 
deze ontwikkeling een 'na
tionale ramp'. 

volktng: het project veroorzaakt maatschappelijke 
schade, milieuschade en zet de deur open voor de ma
laria-muggen. Maar nu twijfelt zelfs de Wereldbank, de 
grootste finander van dit project, nadat Japan als me

f I 

deflnander zich heeft terugge
trokken. 

DUURZAME BRONNEN GENE
GEERD. Te Madras (Tamil 
Nadu) werd een snelle 
kweekreactor gebouwd die 
ook al niet werkt India Is 
daarmee het 7e land van 
de wereld dat de zinnen 
heeft gezet op de kweek
technologie. Terwijl alle 
projekten in de Verenigde 
Staten, Duitsland (I<alkarl), 
Frankrijk, Groot-Brittannië 
en Rusland een voor een 
zijn gestaakt (alleen Japan 
heeft nog grote aspiraties 
op dit gebied), wil India 
van geen wijken weten. 
Het motto luidde tot voor 

Mongooltje in Kers/a. (foto: Razak) 

AARTSVIJANDEN. India heeft on
getwijfeld een een schaduwpro
gramma ontwikkeld met betrek
king tot plutonium. Waar dit 
land technisch toe in staat is 
werd op 18 mei 1974 bewezen 
met de eerste eigenhandige kern
explosie In de woestijn bij Rad
fastan, 500 kilometer ten zulden 
van Delhj. De toenmalige pre
mier lndlra Gandhi wond er 
geen doekjes om: "Dit is een gro
te nationale overwinning". Sinds 
1948 voerde India twee oorlogen 
met buurland Pakistan, dat ook 
een eigen atoomwapen zou heb
ben ontwikkeld. Na de geslaagde 
explosie trokken de Verenigde 
Staten, Canada en Frankrijk zich 
offideel terug omdat India in 
strijd met het Non Proliferatie 

kort: "als 't in het Westen niet lukt, dan lukt 't welln 
het Oosten!" Er Is alweer een bedrag van (omgerekend) 
een half miljard gulden vrijgemaakt voor een tweede 
snelle kweker. 
De stroom van de 8 bestaande kerncentrales samen 
dekt 2 procent van de totale elektridteltsvraag. Er zijn 
nog eens 14 kernreactoren In aanbouw of in de plan
ning. 
Aan duurzame energiebronnen wordt slechts 2 pro
cent van het onderzoeksgeld besteed. "We gebrulken 
slechts 15% van de beschikbare waterkracht, en slechts 
1% van zonneënergie in dit zonovergoten land". Voor
standers van zonneenergte worden steevast 'linkse fan
tasten' genoemd. De regering lijkt wél een voorkeur te 
hebben voor grootschalige waterkrachtprojecten, zoals 
het fel omstreden Narmada-dammenprojekt in Mad
hya Pradesh. Regering en finanders zijn jarenlang ach
tervolgd door de tegenargumenten van de lokale be-
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Verdrag handelde. Bovendien werd dit verdrag door 
India nooit ondertekend. 
Januari 1992lanceerde India haar eigen raket, geschikt 
voor vervoer van atoomwapens. In dezelfde maand 
maakte de regering .Bush bekend dat Pakistan wel de
gelijk de capacttelt heeft om een kernbom te maken. 
Gevreesd wordt dat Pakistan, Iran en Turkije sam.en 
met de nieuwe moslimstaten in de voormalige Sovjet
Unie een Islamitische federatie gaan vormen om sa
men een 'islamitische bom' te ontwikkelen. Ook Paki· 
stan beweert voortdurend dat haar nucleaire program
ma uitsluitend is gericht op vreedzame doeleinden. 

* 
Met dank aan Landelijke India Werkgroep (Utrecht) en West 
Deutsche Rundfunk (Keulen). 



De aarde in onbalans 
TeoWams 
inhoudelijk coördinator 
Vereniging Milieudefensie 

Half april verscheen de Nederlandse vertaling van Al 
Gore's "Earth in the Balance" onder de titel "De we
reld in de waagschaal". Deze vice-presidentiële bestsel
ler beleefde al een herdruk in de Verenigde Staten. 

Zoals eerder deze eeuw het nazisme en het communis
me de mensheid bedreigden, zo bedreigt in de jaren 
negentig de milieuproblematiek de wereld. Daarom 
moeten de Verenigde Staten, net als bij het verslaan 
van nazi's en communisten, ook bij de aanpak van mi
lieuproblemen het voortouw nemen. 

Al 

De vvereld in 
de waagschaal 

Een Marshallplan voor de aarde 

'Een uitstekend boek over hoogstnoodzakelijk milieubeleid 
• Het meestlezenswoatàige boek ~ver mHieuproblemen 

van dit jaar' · Lucas Reijnders 

HET SPECTRUM 

Europa is te verdeeld, Japan te egoïstisch en de Derde 
Wereld te machteloos om serieus aanspraak te maken 
op een leidende rol. De Verenigde Staten zijn welis
waar zwakker dan voorheen, maar door hun combina
tie van democratie en vrije markt zijn ze bij uitstek ge
schikt om de wereld uit de milieucrisis te leiden. 
Deze in Europese ogen potsierlijk aandoende redene
ring staat centraal in het boek Earth in the Balance 
van vice-president Al Gore. Het boek heeft een duide
lijke rol gespeeld in de verkiezingscampagne van het 
duo Clinton-Gore. 

De auteur schetst een tamelijk gedetailleerd scenario 
om van de Verenigde Staten een voorloper op milieu
gebied te maken. In plaats van de dirty old man die 
Bush van het land gemaakt heeft. Een voortvarende 
aanpak van het broeikaseffect, onder meer door invoe
ring van een 'ecotax' op brandstoffen, staat daarbij 
centraal. Een andere prioriteit is de steun voor milieu
beleid in de Derde Wereld, bijvoorbeeld door over
dracht van technologie en schuldenkwijtschelding. Al 
deze voorstellen zijn aan het eind van het boek gebun
deld tot een Global Marshall-plan. 
Het helder geschreven en goed gedocumenteerde boek 
van meer dan 400 pagina's is volgens de auteur een 
verslag van een 'persoonlijke reis'. Als senator (afkom
stig uit de staat Tennessee) hield Gore zich vier jaar 
met uiteenlopende milieuonderwerpen bezig. 

VERONTREINIGDE STATEN. Gore psychologiseert graag. 
Dat blijkt ook uit de vele bladzijden die hij wijdt aan 
de overeenkomsten tussen een 'disfunctioneel gezin' 
en de Amerikaanse consumptiemaatschappij. Zoals in 
disfunctionele gezinnen sexueel of ander geweld van 
generatie op generatie wordt overgedragen als een 
nauwelijks te doorbreken cydus, zo zit het Amerikaan
se volk gevangen in een patroon van overconsumptie 
die leidt tot vervreemding, vervuiling en soctale mis
standen. In plaats van deze problemen aan te pakken, 
vlucht men in nog meer consumptie. De parallel is 
misschien aardig gevonden, maar de relevantie ervan 
voor het voeren van een goed milieubeleid is onduide
lijk. Er zitten wel meer gedachtenexperimenten in het 
boek waarvan de zin niet helemaal duidelijk is. Gore 
noemt zijn boek dan ook een persoonlijke reis. 
Bedenkelijk is het Amerika-centrisme dat uit het boek 
naar voren komt. Na de wereld gered te hebben van 
nazisme en communisme, moeten de VS nu het mi
lieuprobleem aanpakken, zo luidt zijn betoog. De 
vraag dringt zich op of Gore hierin zelf gelooft, of dat 
hij wellicht hoopt zijn boodschap met deze saus beter 
te kunnen verkopen. 
Het is veelal beter dat de Verenigde Staten zich als 's
werelds grootste energieslurper en grondstoffengebrui
ker eerst beperken tot het schoonmaken van het eigen 
huis, alvorens de vervuiling in de rest van de wereld 
aan te pakken. Daar zou dan ook Gore's prioriteit moe
ten liggen, als vice-president. Met dit boek levert hij 
het bewijs over de daarvoor benodigde motivatie en 
kennis te beschikken. 

* 
Al Gore, De wereld in de waagschaal. 456 Pagina's met 
afbeeldingen en illustraties. De Nederlandse vertaling omvat 
ook een extra literatuurlijst met Nederlandstalige boeken. 
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1993./44,50. 
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Zestien jaar strijd vanwege de 
Proefboringen zijn de eerste stap op weg 
naar de opslag van radioactief afval in zout 
Nu, zestien jaar na een eerste besluit, 
komen ze opnieuw in beeld. Oe regering 
neemt hierover binnenkort een definitief 
besluit. Minister Aiders kan dan hand in 
hand met collega Andriessen onwillige 
gemeenten tot medewerking dwingen. De 
vraag is of de bevolking voldoende op de 
hoogte is om hiertegen te protesteren? 

Beslissing kern
afval in zout 

Herman Damveld 

De Nederlandse regering heeft in 1976 gekozen voor 
opslag van kernafval in zout. Dit gebeurde op grond 
van de verwachting dat definitieve opslagplaatsen 
voor kernafval in bedrijf zouden komen in de Verenig
de Staten en (West) Duitsland, omstreeks 1980. 
De praktijk is echter anders gelopen. In de Verenigde 
Staten werd in 1963 -dus 30 jaar geleden- begonnen 
met proefboringen in zout, bij Lyons in de staat Kans
as. Dat leverde slechte resultaten op. Hierop ging men 
herhaaldelijk elders boren. Dit leidde ertoe dat het 
Amerikaanse ministerie van Energie zout lager op de 
lijst plaatste in 1984. In 1985 werden zoutkoepels zelfs 
helemaal geschrapt. Er bleef alle~n nog éên zoutlaag 
over. In 1987 besloot het Congres ook deze zoutlaag te 
schrappen. Het afval zou vervolgens in tufsteen wor
den gestort bij Yucca Mountain in Nevada. 
Om de zoutlobby tevreden te stellen, besloot de rege
ring weliswaar geen afval van kerncentrales in zout op 
te slaan, maar wel een deel van dat van de kernwapen
produktie. Voor de opslag in een zoutlaag bij Carlsbad 
in New Mexico werd 1,5 miljard gulden uitgegeven. In 
1988 stelde men echter vast dat water in de mijn lekte. 
De opslag werd daarop uitgesteld. Nog steeds is het 
onduidelijk hoe het met dit project verder zal gaan. 

EIEREN VOOR JE ZOUT? In Duitsland ging het ook anders 
dan verwacht. In de zoutkoepel bij Asse is tussen 1969 
en 1978 licht- en middelactief afval opgeborgen. Maar 
tot opslag van kernsplijtingsafval kwam het niet en dit 
is het meest gevaarlijke afval. De vergunning verliep in 
1978, vanwege het ontbreken van een veiligheidsana
lyse. Twee van de drie schachten van deze zoutkoepel 
staan namelijk onder water. 
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De hoop was toen gevestigd op de zoutkoepel bij Gor
leben. Vanaf 1979 wordt daar onderzoek gedaan. Hier
bij stelde men vast dat er contact is tussen zout en 
grondwater. jaarlijks lost zo'n 10.000 kubieke meter 
zout op. Water doet er 100 tot 2450 jaar over om van 
de zoutkoepel naar de aardoppervlakte te komen. Deze 
zoutkoepel is daarom ongeschikt, volgens de regering 
van de deelstaat Nedersaksen, waarin Gorleben ligt. De 
bedrijfsvergunning is per 1 januari 1993 verlopen en 
de regering wil geen nieuwe vergunning geven. Zelfs 
delen van de atoomlobby willen Gorleben opgeven. 
Dit vanwege het streven om een consensus over kern
energie te bereiken tussen alle partijen. Indien de be
staande kerncentrales mogen blijven draaien, is de 
atoomlobby bereid van Gorleben af te zien. Daarmee 
is overigens weer één miljard Duits Mark verspild. 
Conclusie: de keuze voor zout is gemaakt op grond 
van veel te optimistische veronderstellingen. Uit het 
feit dat zout toch minder goed is als eerst gedacht, 
trekt de Nederlandse regering echter geen gevolgen. 

CHEMISCHE REACTIE. Minister Aiders overweegt sinds fe
bruari 1990 niet alleen kernafval maar ook chemisch 
afval in zout op te slaan. Jaarlijks ontstaan er in Neder
land 150 ton kernafval. Dit is voor wat betreft de ra
dioactiviteit voor 99 procent afkomstig van de kern
centrales Dodewaard en Borssele. Er komt daarnaast 
jaarlijks 160.000 ton chemisch afval vrij. Volgens de 
minister wordt de opslag van chemisch afval een 
steeds groter probleem. Bestaande opslagplaatsen ra
ken snel vol, zoals de zogeheten C2-deponie op de 
Maasvlakte. 
In het informatiepakket voor de inspraakronde schrijft 
Aiders dat men over chemisch afval kan zeggen: niet 
meer produceren. Maar dat gaat volgens hem niet. Hij 
wijst op de "maatschappelijke context", waarin vooral 
een beleid tot voorkómen van afval moet worden uit
gevoerd. Kortom, de minister wil de produktie van al
lerlei stoffen niet verbieden. De economie gaat voor. 
De druk is veel groter om snel over te gaan op che
misch afval-opslag in zout, dan bij kernafval. Dit komt 
omdat het om veel grotere hoeveelheden gaat en door
dat minister Aiders de afvalstroom niet echt wil in
dammen. 

PIETERSUREN CRESCHT? Bij de Pieterburen-zoutkoepel is 
al geboord, bij het kruispunt van de weg naar Eenrum. 
Opslag van afval hier houdt in, dat er bovengronds 
een omvangrijke vesting moet komen. Daar zijn al uit
gebreide bouwtekeningen voor gemaakt door Van Hat
tum en Blankevoort in opdracht van EZ. Bovendien 
moet volgens de recente inzichten ruimte vrijgehou
den worden tussen gevaarlijke inrichtingen en woon
wijken. Gezien het feit dat de inrichtingen voor onder-



eeuwigheid 
grondse opslag pal boven de zoutkoepel moeten ko
men, zal naar mijn mening Pieterburen voor een deel 
afgebroken moeten worden. De zeehondencreche ligt 
overigens net aan de goede kant Deze kan dus als in
ternationale trekpleister blijven bestaan. 
Dit jaar vallen belangrijke besluiten over de opslag van 
radioactief en chemisch afval in zoutkoepels en zoutla
gen. Tussen begin april en eind mei komt er een con
cept-regeringsbeslissing over de inspraakronde van AI
ders. Deze gaat over de vraag of en onder welke voor
waarden radioactief en chemisch afval in zout opge
borgen mag worden? 
Over dit onderwerp heeft minister Aiders van Milieu 
in 1991 inspraak gehouden. De milieuorganisaties 
hebben toen ernstig bezwaar gemaakt De informatie
voorziening was tamelijk beneden de maat en ook 
weigerde Aiders informatiebijeenkomsten of hoorzit
tingen te houden. Bovendien was de advertentie waar
mee Aiders de inspraakmogelijkheid aankondigde, 
slecht opgesteld en bijna onvindbaar. Desondanks 
hebben milieuorganisaties een inspraakreactie inge
stuurd. Binnenkort komt de regering met een beslis
sing. 

Behalve de vraag of het kan, gaat het er ook om waar 
het dan moet. Sinds 1984 verricht de commissie OPLA 
in opdracht van het ministerie van Economische Za
ken onderzoek naar deze kwestie. Je zou kunnen den
ken: eerst beantwoord je de vraag of het wel mag en 
pas als het antwoord ja is, geef je geld uit om te bepa
len hoe het dan moet. Maar zo gaat het niet. Het 
OPLA-onderzoek heeft tot nu toe 50 miljoen gekost 
Indien geen afval in zout mag, is dit een verspilling 
van 50 miljoen. 
Alle OPLA-onderzoeken zijn nu gereed maar er is een 
periode van een paar maanden nodig voor een afron
dende rapportage. Het eindrapport komt in juni 1993 
van de drukker. In dit eindrapport zal komen te staan 
welke zoutkoepels of -lagen in aanmerking komen 
voor proefboringen. Dit zijn er waarschijnlijk vijf. 
De regering maakt dus plannen om het dossier kern
energie "beslissingsrijp" te maken. Andriessen ziet wel 
wat in zoutkoepels. De mogelijkheid bestaat dus dat er 
een standpunt in die richting komt. 

NU OF NOOIT? Het is van belang nu te laten weten wat 
men er van vindt Als men afwacht tot de regering een 
besluit genomen heeft, is men te laat Minister Aiders 
heeft namelijk op 4 februari 1993 een wetsontwerp in
gediend, waarmee hij onwillige gemeenten schaakmat 
kan zetten. Het gaat om het zogenaamde NIMBY -wets
ontwerp. Nimby is een afkorting voor: 'not in my back 
yard' of 'niet in mijn achtertuin'. De minister doet dan 
alsof de mensen zeggen: kernafval niet in mijn achter-

tuin, maar wel in die van de buren. Dat is helemaal 
niet het geval. Mensen wijzen immers elke opslag af. 
De minister wil niet de wenselijkheid van opslag van 
kernafval ter discussie stellen, maar een knoop kunnen 
doorhakken, in wat hij een Nimby-situatie noemt. 
De minister stelt drie voorwaarden. Het project is van 
boven-gemeentelijk belang en spoedeisend. Wanneer 
de besluitvorming dan in een impasse is gekomen, kan 
Aiders ingrijpen. Eerst geeft hij de gemeente vier we
ken de tijd om alsnog mee te werken. Indien de ge
meente blijft weigeren, neemt hij het roer over en 
zorgt hij ervoor dat de vergunningsprocedure op gang 
komt 

Voor een project zijn vaak vele vergunningen nodig: 
bouw-, aanleg-, kap-, lozing-, milieu- en ontgrondings
vergunningen. Met het argument: "om nu te voor
komen dat besluitvorming in deze kaders een eigen le
ven leidt", wil Aiders al deze vergunningen "stroomlij
nen". Hij wil zo verhinderen dat "een onwillig be
voegd gezag" via deze vergunningen alsnog "de door 
de minister gewenste ontwikkeling probeert tegen te 
houden". 
Bovendien wil Aiders dat onwilligengemakkelijk ont
eigend kunnen worden. "Het is immers niet ondenk
baar dat een gemeente die moeite heeft met medewer
king aan de verwezenlijking van een Nimby-project, 
evenzeer moeite heeft met medewerking aan een ont
eigening", schrijft Alders. 

Kortom, we moeten vrezen dat de regering stelt dat ra
dioactief en chemisch afval opgeslagen mag worden in 
zoutkoepels en zoutlagen, mits aan hun voorwaarden 
voldaan is. Andriessen zal deze voorzet gebruiken om 
te komen met een voorstel tot proefboringen op een 
aantal lokaties. Wanneer geprotesteerd wordt, nadat 
het besluit genomen is, is het te laat Aiders zal dan 

tekening: 
Frans 

Wentholt 
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met zijn Nimby-wetsontwerp de lokale en regionale 
bestuurders schaakmat zetten. Indien men de opslag 
van afval niet wil, moet men dus van zich laten horen, 
voordat de regering besluiten heeft genomen. 
Dit is de uitgewerkte tekst van een toespraak die ik op 
12 maart jongstleden heb gehouden in Pieterburen, 
voor een overvolle zaal. De bevolking heeft Aiders ge
vraagd om eens naar Pieterburen te komen, maar daar 
heeft de minister nog niet op gereageerd. Op 5 juni 
vindt in Zwolle een debat plaats tussen de woordvoer
ders van de vier grootste politieke partijen van de· 
Tweede Kamer en regionale bestuurders. Daar zullen 
dus ook CDA en VVD zich tegen een afwijzende ach
terban moeten verantwoorden. 

EPILOOG. Sneller dan iedereen verwachtte, heeft het ka
binet op 14 mei j.l. besloten om af te zien van de op
slag van chemisch en radioactief afval in zoetkoepels. 
Minister Aiders verklaarde dat hij de resultaten van de 
inspraak-ronde (1991) zeer zwaar heeft laten meewe
gen. Aiders heeft aangekondigd dat nu alle middelen 
en energie moeten worden ingezet om alternatieven te 
vinden. Opslag in de ondergrond mag alleen als het 
afval'terug-haalbaar' is. Sinds 1991 vindt over 'terug
haalbaarheid' onderzoek plaats in opdracht van de 
commissie OPLA, uitgevoerd door TU Delft en het 
ECN. De studie zal binnenkort gereed zijn. In het ILO
NA-bulletin staat als argument voor terughaalbaarheid 
dat een opbergmijn zo de kans krijgt zich gedurende 
een vastgestelde periode te bewijzen. 
Het ILONA-bulletin bevat verder nop een opmerkelijke 
uitspraak: "In de Belgische en Nederlandse ondergrond 
komt een voor opberging mogelijk geschikte klei-for
matie voor, de Boom-formatie". Juist omdat naast zout 
klei niet was uitgesloten, gebruikt de regering de term 
'opslag in de diepe ondergrond'. Als toelichting bij het 
regeringsbesluit zei Aiders voor Radio Drenthe: "Je zult 
naar de diepe ondergrond in algemene zin moeten kij
ken of je daar een opslag kunt maken die aan de crite
ria voldoet". Misschien worden nu de kleilagen in 
West-Brabant het volgende mikpunt voor proefborin
gen, nu de regering openlijk erkend heeft dat het 
maatschappelijk verzet in het Noorden en Oosten on
overwinnelijk is gebleken. 

* 
Voor inlichtingen: Milieuraad Drenthe, telefoon: 05920-1 7 750. 
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Aardgastarieven 
In Nederland worden jaarlijks duizenden 
kubieke meter aardgas ongebruikt in de 
atmosfeer geblazen. Het kan aantrekkelijker 
zijn de gaskraan wagenwijd open te zetten 
dan de hand op de knip te houden. Het zijn 
de aardgastarieven die dit gedrag in de 
hand werken. Met name beginnende 
tuinders maken zich schuldig aan deze licht 
ontvlambare praktijken. Energiezuinig 
gedrag is hier met een lichtje te zoeken. 

Dan nog liever de 
lucht in 
Mario de Gucht 

Er bestaan drie verschillende soorten aardgastarieven 
in Nederland. Onder de eerste soort, het kleinverbrui
kerstarief, vallen voornamelijk de particuliere huishou
dens. Het tweede tarief, het grootverbruikerstarief, is 
vooral bestemd voor bedrijven en andere grote instel
lingen. Het grootverbruikerstarief is onderverdeeld in 
4 zones. Grofweg gezegd bepaalt de hoogte van de zo
nes de hoogte van de kosten per kuub verbruikt aard
gas. Zone A omvat het verbruik van 0 tot 170.000 ku
bieke meter aardgas. Hiervoor geldt het kleinverbrui
kerstarief. Zone B loopt van 170.000 tot 1.000.000 
kuub. Voor het deel van het verbruik dat valt in deze 
zone moet er 27 cent per kuub worden betaald. Als 
een bedrijf bijvoorbeeld 450.000 kubieke meter aard
gas verbruikt, moet het voor de eerste 170.000 kuub 
het kleinverbruikerstarief betalen. Maar voor de vol
gende 280.000 kubieke meter betaalt het bedrijf 
slechts 27 cent per kuub. In de volgende zone is het ta
rief per kuub weer lager enz. 

VREEMDE EEND. De problemen doen zich echter voor bij 
het tuinderstarief, het derde tarief. Het tuinderstarief is 
een beetje een vreemde eend in de bijt. Het tuindersta
rief is de uitkomst van de onderhandelingen tussen 4 
partijen. Bij deze onderhandelingen waren de Gasunie, 
EnergieNed, het Landbouwschap en de EEG betrok
ken. Ze hebben twee jaar geduurd als gevolg van de 
starre houding van het Landbouwschap. Het tuinders
tarief is opgedeeld in twee categorieën. Onder catego
rie 1 vallen alle tuinders die minder dan 30.000 kuub 
aardgas verbruiken. Dit tarief is gelijk aan het kleinver
bruikerstarief. DeB.T.W.die de tuinders hierover beta
len is slechts 6%, in plaats van de normale 17,5%. Dit 



leiden tot verspilling 

tarief bestaat uit een vastrechtbedrag en een variabel 
bedrag naar rato van de verbru.il<te hoeveelheid. De 
PGEM te Arnhem hanteert de volgende bedragen: een 
vastrechtbedrag van f 86,92 en een prijs van ongeveer 
44,5 cent per kubieke meter. Als een tuinder meer dan 
30.000 kubieke meter verbruikt dan valt hij onder ca
tegorie 2. Deze categorie heeft een vastrechtbedrag ter 
hoogte van f 2160,40 en de kosten per kuub gas be
dragen 22,39 cent. Een tuinder moet van te voren aan 
het energiebedrijf opgeven in welke categorie hij 
wenst terecht te komen. Maar als hij niet weet hoeveel 
gas hij In een bepaald jaar denkt te verbruiken, wordt 
hij In categorie 1 ingeschaald. Blijkt aan het eind van 
het jaar dat hij boven de 30.000 kuub uitkomt, dan 
gaat hij automatisch over naar categorie 2. Het teveel 
betaalde bedrag wordt op zijn rekening teruggestort. 
Het blijkt zeer aantrekkelijk voor een aantal tuinders 
aan het eind van het jaar de gaskraan wagenwijd open 
te zetten zodat ze de 30.000 kuub overschrijden. Ze 
komen automatisch terecht in categorie 2, waar de 
prijs per kuub veellager is .. Het verschil kan makkelijk 
oplopen tot enkele duizenden guldens. Een simpel re
kenvoorbeeld illustreert het bovenstaande. 
Stel fictieve tuinder X. Aan het eind van het jaar heeft 
hij een gasverbruik van 26.000 kubieke meter. Onder
neemt deze tuinder niets, dan betaalt hij: 
26.000 X/ 0,445 + f 86,92 = f 11.656,92. 
Zet deze tuinder op 30 december de gaskraan wagen
wijd open zodat hij net boven de 30.000 kubieke me
ter gasverbruik uitkomt,dan betaalt hij: 
30.100 X/0,22386 + f 2162,40 = /8900,59. 

Energieverkwistend gedrag levert deze fictieve tuinder 
X het lieve sommetje op van : f 2756,33 

SJOEMELEN. Volgens Mevrouw Van Heijningen, tuin
dersvrouw te Andel, hebben tuinders vaker in het eer
ste jaar, het jaar waarin het bedrijf wordt opgestart, 
met dit 'probleem' te maken dan in andere jaren. Ge
lukkig zijn we zelf zonder sjoemelen boven de 30.000 
kubieke meter grens gekomen. Maar in eerste instantie 
leek het bij ons ook problematisch te worden. Het is in 
de tuinbouwbranche een publiek geheim dat veel star
tende ondernemers aan het eind van het jaar de gas
kraan opendraaien, vervolgt zij. Dat het vooral starten
de tuinders zijn die voor dit dilemma staan, komt om
dat deze meestal niet het volledige jaar gedraaid heb
ben. In het tweede jaar zullen ze vaker zonder 'kunst
grepen' meer dan 30.000 kubieke meter gas verbruikt 
hebben. Volgens Van Heijningen rijzen de investerin
gen het eerste jaar toch al de pan uit. Een simpele 
draai aan de gaskraan kan in deze zware tijden heel 
wat verluchting geven. 
Caroline Mansveld van EnergieNed, de overkoepelen
de organisatie van de energiedistributiebedrijven in 
Nederland, is bek.end met de problematiek. Het is in 
het verleden gebeurd, dat er tuinders gas hebben laten 
weglopen. Of het nu nog op grote schaal gebeurt weet 
ik niet, aldus Mansveld. Hopelijk wordt deze kromme 
tariefstelling gauw rechtgetrokken zodat het geweten 
van de tuinders in de toekomst ongeschonden blijft 

* 
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UIT ~~6~~ GELICHT 

De Koevoet 
Het Belgische blad 'De Koevoet' besteedt aandacht aan de vol
gende onderwerpen: 
• Zonnecellen ... een lumineus idee 
Het artikel gaat in op het praktisch gebruik en de haalbare 
toepassingen. Ook wordt er aandacht besteed aan de energie
prijs. Het doorberekenen van de vervuiling in de energieprijs 
zou een hele verschuiving te zien geven in de kostprijs per 
kWh. 
• Energie-arm of •••• duurzaam bouwen 
De huidige energieverslindende vorm van bouwen wordt ge
zet tegenover het bouwen volgens ecologische prindpes. Van 
alle bouwprodukten moet een levenscyclus-analyse worden 
opgesteld. 
• Elektriciteit besparen 
In het artikel wordt een aantal tips gegeven, die het mogelijk 
maken dat een gezin van 4 personen slechts 750 kWh elektri
dteit gebruikt 
Verdere artikelen: 
• De onzin van eenmalige verpakkingen 
• Zonne-energiesysteem en eco-labeling 
De Koevoet is een tijdschrift voor soctaal en ecologisch ver
antwoorde techniek. Het wordt uitgegeven door Dialoog 
Werkgroep Technologie. 

Voor meer informatie: De Koevoet, Blijde Inkomststraat 109, 3000 
Leuven, telefoon 0161232649 

Energie- en Milieuspectrum 
De nieuwste Energie- en Milieuspectrum bevat onder andere 
het volgende: 
• Nutsbedrijven tonen interesse in zonnecellen. 
Zonnecellen zijn veelbelovend, ook voor de Nederlandse elek
tridteitsvoorziening, maar het ontbreekt aan de noodzakelijke 
praktijkervaring. Steeds meer distributiebedrijven zijn bereid 
dergelijke experimenten op te zetten. Daarmee krijgt de ver
spreiding van de zonnetechnologie een nieuwe impuls. 
• Succes warmte/kracht vraagt om wijziging van beleid. 
Onderzoek naar de inpassing van een toenemend warmte/ 
krachtvermogen in het elektridteitsnet leidt tot opmerkelijke 
conclusies. Er bestaan grote verschillen in de besparing door 
verschlllende soorten installaties. 
• Het perspectief voor kernenergie in Nederland. 
Over enkele maanden is dossier '93 klaar, het politieke discus
siestuk over het hete onderwerp kernenergie. Een tussenba
lans van de stand van zaken ...• 
Energie- en Milieuspectrum is een vaktijdschrift op het gebied 
van energie en milieu, met de nadruk op energie. E & M 
wordt uitgegeven door Stam Tijdschriften B.V .. 

Voor meer informatie: Energie- en Milieu spectrum, Burgemeester 
Eisenlaan 325, 2280 AE Rijswijk, telefoon: 070-3988100. 
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Milieurama 
De nieuwste MUieurama gaat dieper in op o.a. de volgende 
onderwerpen: 
• Halveer uw huisdier. Als dat tenminste een auto is. 
De actie halveer het autoverkeer is inmiddels zo'n kleine twee 
jaar aan de gang in Vlaanderen. De actie heeft in Vlaanderen 
heel wat in beweging gezet Het artikel geeft verder een korte 
schets van een aantal deelnemers. 
• Hoe is de wereld er aan toe. 
Een bespreking van het boek van het World Watch lnstitute 
'state of the environment'. Ook dit jaar wordt een uitvoerige 
beschrijving van de erbarmelijke toestand van het milieu over 
de gehele wereld. Toch eindigen de auteurs met een positieve 
noot: naar een nieuwe industrii!le revolutie. 
• Europabekerwedstrijd witboekworstelen 
De Europese Commissie heeft een jaar later dan bedoeld haar 
witboek over de toekomst van het Europese verkeer uitge
bracht Een verslag .... 
En verder onder meer: 
• Slib of compost Nederlandse firma dumpt afvalslib als 

'compost' in Zuid-West-Vlaanderen. 
• Rationeel energieverbruik. 
• Rare dingen in uw water. 
Milieurama (op chloorvrij papier en gedrukt met vegetarische 
inkt) is het maandblad van de Bond Beter Leefmilieu. 

Voor meer informatie: Milieurama, Overwinningsstraat 26, B-1060 
Brussel, telefoon: 0215392217 

Duurzame Energie 
Het april-nummer staat boordevol informatie over zonn~ner
gie (zonneboilers en zonnecellen). 
• Eind 1993 wordt de lO.OOOe zonneboiler geplaatst in Ne-
derland. 

Daarna moeten er in snel tempo nog 290.000 volgen om in 
2010 het geplande doel te bereiken. Volgens Adrie van de Wa
ter staan we voor een kostprijsdoorbraak, waarna de zonne
boiler zonder subsidie uitgroeit tot een artikel waar we niet 
meer omheen kunnen. 
• Zonnecellen wekken schone elektriciteit op. 
Maar is de produktie van zonnecellen ook schoon, hoeveel 
energie vergt de produktie en kunnen de materialen weer her
gebruikt worden? De conclusies uit een Novem-onderzoek 
zijn niet echt alarmerend. Voorgesteld wordt een statiegeldre
geling voor zonnecellen in te voeren om recycling te bevorde
ren. 

Duurzame Energiè, Voorweg 9, 1871 CK Schoor/. Abonnementen: 
030-769224. 

Mario de Gucht 



Stimulansen duurzame 
energie verzwakt 
Oe winning van energie uit wind, 
waterkracht en zonne-energie groeit flink. 
In de periode 1988-1991 bedroeg de groei 12 
procent. Aan het totale Nederlandse 
energieverbruik draagt duuname energie 
echter nog steeds bitter weinig toe, slechts 
1,4 procent namelijk. Dit blijkt uit gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
die samen met het statistisch bureau van de 
EG, EUROSTAT, ondenoek verrichtte naar 
het belang van duuname energie in 
Nederland. 

Peter Bielars 

De bijdrage van duurzame energie aan de totale ener
gievoorziening in Nederland levert een besparing op 
van zo'n 1.650 miljoen kubieke meter aardgas, ruim 
3,5 procent van het binnenlandse aardgasverbruik of
tewel het gasverbruik van 850.000 huishoudens. De 
hoeveelheid duurzame energie stijgt vooral door het 
gebruik van waterkrachtcentrales en warmte/kracht-in
stallaties. Een warmte/kracht-centrale is zuiniger met 
energie dan gas- of kolengestookte centrales. Een 
warmte/kracht-centrale 'hergebruikt' de warmte die bij 
de produktie van elektriciteit vrijkomt. De twee be
langrijkste mogelijkheden zijn het warme water door 
een buizenstelsel pompen naar woningen, gebouwen 
en tuinbouwkassen (stadsverwarming) en het gebrui
ken van hete stoom elders in de centrale. Stadsverwar
ming kende lange tijd grote aanloopverliezen, omdat 
door de lange afstand tussen de centrale en de dichtst
bijzijnde woonwijken veel warmte verloren ging en 
aparte hulpketels onderweg gebouwd moesten wor
den. Omdat tegenwoordig met de planning van indus
trieterreinen en nieuwbouwwijken hierop wat beter 
ingespeeld wordt, beginnen de stadsverwarmingspro
jecten in Nederland geleidelijk aan succesvoller te wor
den. 

De overheid subsidieert de bouw van warmte/kracht
centrales fors, tot ongeveer 25 procent. Vorig jaar 
stond in Nederland voor ruim 5.500 MegaWatt aan 
warmte/kracht-vermogen opgesteld. In 2002 zal dit 
naar verwachting ruim 9.000 MegaWatt zijn. De in
stallaties kunnen dan de helft van de benodigde 
stroom leveren en in 15 procent van de warmtebe
hoefte van de industrie voorzien. 

WINDMOLEN POPFESTIVAL Met windenergie lijkt het ook 
goed te gaan. Sinds Pasen staat in Nederland officieel 
honderd MegaWatt aan windmolens opgesteld. Wie in 
aanmerking wilde komen voor overheidssubsidie, 
moest vóór Pasen zijn aanvraag indienen. Aangezien 
iedereen wist dat het aangevraagde bedrag vele malen 
hoger zou uitvallen dan de subsidiepot streken voor 
het kantoor van de NOVEM (Nederlandse Onderne
ming voor Energie en Milieu) al weken daarvoor de 
eerste aanvragers neer om maar op tijd te zijn. Het had 
veel weg van de taferelen bij voorverkoopbureau's van 
kaartjes voor popfestivals. 
In Nederland worden nu zo'n 50.000 huishoudens ge
heel voorzien van stroom die opgewekt is door wind
molens. Alle nieuwe projectaanvragen samen zijn 
goed voor het dubbele aantal. De 35 miljoen gulden 
aan overheidssubsidie is voor de honorering van al die 
aanvragen lang niet genoeg. Rond de eeuwwisseling 
moet in Nederland 1000 megawatt aan windmolens 
opgesteld staan, tien keer zo veel dus als nu. De plano
logische problemen, waarop veel windenergieprojec
ten aanvankelijk stukliepen, lijken achter de rug. Het 
nieuwe probleem is dat de overheid de subsidie bin
nen enkele jaren wil gaan afbouwen. 
Hetzelfde geldt voor zonne-energie. Na 1994 krijgt een 
particulier die een zonneboiler koopt, geen subsidie 
meer. De fabrikanten van zonneboiler hebben toege
zegd dat ze goedkopere varianten op de markt zullen 
proberen te brengen (zie het verhaal elders in deze Al
licht over het zonneboilerproject in Apeldoorn). 

De afbouw van subsidies voor het opwekken van duur
zame energie komt in een periode waarin zonne- en 
windenergie redelijk succesvol beginnen te worden. 
Steeds meer mensen zien het belang in van het ge
bruik van duurzame energiebronnen. Hoe meer wind
molenparken en zonnecollectoren in Nederland, des 
te minder vervuilende kolencentrales en risicovolle 
kerncentrales. Duurzame energie heeft op het ogenblik 
de wind nog mee. Om een substantiële bijdrage te 
kunnen leveren aan de totale energiebehoefte, moet 
de groei van de afgelopen jaren zich nog lange tijd 
blijven voortzetten. De prijs van zonnecollectoren en -
boilers en windmolens blijft natuurlijk een grote rol 
spelen. Hoewel je je kunt afvragen of je alleen de aan
schafprijs in de gaten moet houden of ook de bespa
ring moet verrekenen op het milieu. Geen bijdrage 
aan een verdere verontreiniging van het milieu, geen 
bijdrage in saneringskosten, geen bijdrage aan een 
slechtere gezondheid van kinderen en ouderen. * 
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Weg met energiesubsidies 
Wilbart Willems 
Tweede Kamerlid GroenUnks 

De Voorjaarsnota Is weer uit Prompt liggen weer aller
lel subsidieregelingen onder vuur: studlefinanderlng, 
huursubsidie, openbaar vervoer, enzovoorts. Daarte
genover staat dat de energiesubsidies leder jaar weer 
met ruime hand worden rondgestrooid Voor lndus
trlêle Warmtekracht, voor Windenergie, voor spaar
lampen, noem maar op . .En de grootverbruikers van 
energie, verenigd in de SIGE, weten zich ook altijd riJ
keliJk bedeeld. De grootste energievreters in ons land, 
de aluminiumsmelters Aldel In Delfzijl (van Hoog-

ook lager dan de nucleaire landen zoals Frankrijk en 
Belglê (weer een argument voor kernenergie verdwe
nen). En als je nu een flinke acdjns, heffing, groentax 
of C02-heffing op dat electridteltsverbruik legt, ben je 
meteen van al dle ambtenaren-vretende subsidierege
lingen af. Hoe lager de prijs, hoe meer subsidie er bij 
moet om alternatleven en milleuvrlendelijker energie
productie enigszins concurrerend te maken. Zelfs Clln
ton in het energieverslindende Amerika heeft dat be
grepen, op voorspraak van zijn vice-president Gore. 
Maar hier in West-Europa Is er blijkbaar een machtige 
energielobby die ledere vorm van energieheffing weet 
te blokkeren. 

Elektridteit van kerncentrale 
Borssele gaat rechtstreeks tegen 
spotprijs naar aluminiumsmelter 
Péchiney. 

Hun zwamte argument Is dat van de 
werkgelegenheid En de vraag Is of dat 
argument wel deugt. Laten we eens 
naar de toekomst van de aluminium
smelters kijken. Niet door de bril van 
de mllleubeweging maar door hun et
gen bril. In een eigen rapport schreef 
de alum.inlumlndustrle vorig jaar 11dat 
er in de toekomst in West-Europa, met 
uitzondering van Noorwegen (water
kracht) en Franlaljk (kernenergie) geen 
primaire produktie van aluminium 

Buitenparlementair 
ovens) en Péchlney in Vlissingen (van Péchlney Frank
riJk) kregen onlangs zelfs van minister Andriessen een 
aanbod van 25 % reductie op de toch al belacheliJk 
lage stroomprijs van 6 ct per kWh. Waar de gewone 
consument zo'n 20 ct voor betaalt! Zijn ze nou gek ge
worden? 
In plaats van de prijzen te verhogen, zeker bij oplo
pend verbruik, worden die steeds verder verlaagd zo
dat Nederland nu absoluuut de laagste tarteven heeft, 
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meer zal plaatsvinden." Willen de 850 
werknemers van Péchlney en de 700 
van Aldel nog werk houden, dan doen 
ze er beter aan om om te schakelen. 
Door de Ze~uwse Milieufederatie en 
door de Landelijke Waddenzeeverent
ging zijn daarvoor prima initiatieven 
uitgewerkt richt je op secundair alu
minium, dus op het recyclen van ge
bruikt aluminium. Het kost aanzienlijk 
minder energie en is, zolang er nog 
aluminium wordt geproduceerd en 
verbruikt, een gegarandeerde markt. 
Bovendien past zo'n converste-strate
gie beter in de Europese markt waar 

geen stiekeme concurrentievoordeeltjes meer gegeven 
mogen worden. Nog vorig Jaar protesteerde Aldel bij 
de Europese Commissie tegtn de te lage electridtetts
prtjs van 2,6 ct/kWh van de Italianen voor Alumtxl En 
om de markt voor hergebruikt aluminium te steunen, 
moeten de electrldteltspriJzen juist omhoog. Anders 
wint hergebruik het nooit van de verspilling van 
maagdelijke grondstoffen, zonder forse subsidies al
thans. En daar wou deze regering toch vanaf? 



(ADVERTENTfES) 

E. Hasselaar Klimaatbouw BV 
U komt als woningbeheerder bouw
fysische problemen tegen. U wilt 
het onderhoudsbeleid verbeteren. 
Soms moeten er nieuwe oplossingen 
komen. 
Uw werkterrein raakt dan aan de 
specialismen van Klimaatbouw: 
- energiebesparingsplannen 
-advies binnenmilieu 
- ontwerp van zonneboilers, serres, 

gevelsystemen 
- onderzoek naar onderhoudsbe/eid. 

:<: 

"' 
// 

) 

r 

i : 
)) i 
{' i 

<< < 
i i 

{ t 

,::>:::::: ::::: ::}:: 
:::::::::::: ) } 

>> i < 
::<:} 
:) ,, ){ ' )) 

)i i <? ?/ 
< >> ( { 

}:i ) •• < 
( ? ) )) 

Ui it i H 

:;::::::: ' ) ::;:::;:: ::::::::::::::::: }. 

/{ 

'' } : 
> ''''" .,., .. , .. , i ,,.,, > >> > )} 

?) >> { < < 
u ) ) i i 

>i \ , .•.. , .. )i 
••••••••• 

ontwerp- & adviesbureau Crabethstraat 38 B 2801 AN Gouda telefoon 01820- 16572 fax 28911 

Gelukkig 
kan 't anders 

Drie maal claags aan tafellt:u!\llen we 
rekelling houdezl.met het milieu. 
Minder vlees en biologische produkten zijn 
een gezonde ontwikkeling, tot in de Derde 
Wereld toe. 
E:r zijn volop mogelijlcheden om zUiniger om 
te springen met energie en grondstoffen. 
De Kleine Aarde propageen zo'n gezonde, 
milieuvriendelijke leefwijze, die ook een 
duUI%81ne ontwikkeling in andere landen 
mogelijk maakt. ldeaên genoeg. Doet u mee? 

Steun hel Wttfkvan De lleiJ\e Aardedoor I as.- ormeer 
overtemûea op giro 52730 van De JDeine Aude in 
Boxtel en venneld. 'llieuwe doutew". Een 
Wellcomstpaklcettivt voor u klaar en u krijgt dil jaarvier 
keer het tijdschrift: De Xleine Aude il1 <ie bwl! 

V-depolioaldl'ri-UII! 
Bel 04116-84921 

De Kleine Aarde 
Guond ~in Hn Rb""" toelromst 
Postbus 151, 5280 AD Boxtel 

~ TONZON 
~ Vloerisolatie 

Zeer hQ9~ isolatiewaarde 
(TNO getest) 

Drukkerij 
.... '"" .. -~lado 

Drukkerij Mezclado v.o.f. 
lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 4422 99 

Nu 30% subsidie 
op een complete 
aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 
Bel voor meer informatie: 

@ 053-332391. 
Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 

~~ TONZON 
IJ.~ Vloerisolatie 

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 



Brandstof 
•••••••••••••••••••••••••••• 
Radioactief afval 
In november 1991 werd begonnen met het overbren
gen van ruim 8.000 kubieke meter laag en middel ra
dioactief afval vanuit Petten naar de opslagloodsen 
van COVRA in Borssele. Na anderhalf jaar dagelijkse 
transporten is de laatste lading half april afgeleverd. 
En ongeveer op hetzelfde moment vraagt Energieon
derzoek Centrum Nederland vergunning aan om de 
opslagcapaciteit van radioactief materiaal in Petten 
met vijftig procent te mogen uitbreiden. Wie snapt 
hier nog iets van? Wordt er vooruitgelopen op de 
bouw van drie nieuwe kerncentrales?? Bovendien 
wordt nu ook duidelijk dat de huidige opslagplaats in 
Petten zonder geldige vergunning wordt gerund. Maar 
dat verhaal kennen we al van 'Almelo' en 'Dode
waard' ... 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Kwart miljard voor 
stroomlijning 
De gemeente Den Bosch kan eindelijk een nieuwe 
concertzaal (30 à 35 miljoen) gaan bouwen. Met de 
verkoop van het Regionaal Nutsbedrijf 's-Hertogen
bosch (RNH) haalt Den Bosch in een klap 250 miljoen 
gulden binnen. 
En de nieuwe eigenaar, NV PNEM, is zeer tevreden 
over de nieuwe situatie per 1 juli. In het verleden 
moest het PNEM-hoofdkantoor de elektriciteit voor 
haar eigen gebouwen inkopen bij het RNH; nota bene 
de elektriciteit die ze zelf eerst aan het RNH leverde. 
Deze 'stroomlijning' past binnen het streven om alle 
nutsbedrijven in Noord-Brabant onder één PNEM-noe
mer te krijgen. De gemeente Eindhoven is nu nog de 
enige met een eigen energiebedrijf . 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Wereldrecord kernfusie 
In 'normale' jaren komen de optimistische berichten 
over kernfusie in de komkommertijd. Dit jaar gebeur
de dat wat eerder. De Japanse Tokamak fusiereactor be
reikte het een plasma-temperawur van 440 miljoen 
graden Kelvin, met een 'fusie-product' van 1.1 x 1021 
keV s m-3. Volgens deskundigen zal dit produkt een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het ontwerp 
van eên stationaire fusiereactor. Wij zullen het nog 
eens rustig narekenen. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Waterkracht wint in 
Zweden 
Witte steenkool produceerde in 1992 51% van de 
Zweedse elektridteit, en verdrong daardoor kernener
gie naar de tweede plaats (43%). De daling van het 
kernenergie-aandeel wordt geweten aan de tijdelijke 
sluiting van vijf (van in totaal12) Zweedse kerncentra
les. Het restant van de stroom wordt opgewekt met 
oliegestookte centrales. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Geheim/ 
Shell en Esso hebben weer een nieuwe gasbel ontdekt, 
onder de Hofvijver in Den Haag. A.u.b. niet verder ver
tellen! De vraag blijft of ze daar in Den Haag ook mo
gen gaan boren, net zoals in de Waddenzee? 
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