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Redactioneel 

De zomer is weer in aantocht en op gezette tijden verwarmt de zon ons volop. Niets 
aan de hand zou je denken, maar wat wil het geval? Het gaat niet goed met zonne
energie. "De zon is te duur", was één van de condusies van de Europese zonnecel
conferentie in Amsterdam dit voo~aar (zie ook elders in dit tijdschrift). 

Al tijden wordt ontzettend veel verwacht van de elektriciteitsproduktie via zonne
cellen. Maar het rendement blijft laag en de kosten te hoog. Hooguit op plaatsen waar 
geen fijnmazig elektriciteitsnet aanwezig is, worden ze nu al toegepast, zoals op boten 
en vakantiehuisjes. 

Toch geloof je niet wat er eigenlijk staat: de zon is te duur? Zonoe-energie is toch 
iedere dag weer gratis voorhanden en daarbij ook nog schoon. De belemmering voor 
de massale toepassing van zonnecellen kan de hoge aanschafprijs zijn, maar dat moet 
natuurtijk wel afgezet worden tegen de grote concurrent de fossiele brandstoffen. Het 
huidige, gigantische verbruik van deze goedkope brandstoffen met alle milieuschade 
vandien, in combinatie met eindige voorraden is uit energie-oogpunt niet echt aan te 
raden. 

Is zonoe-energie te duur of zijn fossiele brandstoffen te goedkoop? En waarom 
wordt niet veel meer vaart gezet achter de mogelijkheden tot energiebesparing? 

De zon is niet te duur, maar wij zijn (met al onze mogelijkheden) niet in staat om 
haar energie om te zetten in voor ons bruikbare energie. Maar eertijk gezegd hebben 
wij die mogelijkheden natuurtijk wel; enkele de (politieke) wil ontbreekt ... 
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Zonnecellen hebben 
stimulans 
nodig 
De ontwikkeling en toepassing van zonnecellen 
vraagt iets meer tijd en geduld dan algemeen 
gedacht of gehoopt werd. Zo luidde de algemene 
teneur tijdens de Europese Fotovoltaische Zonne
energie Conferentie in april in Amsterdam. 
Zonnecellen krijgen een gouden toekomst in de 
Derde Wereld. Maar ook in eigen land zullen 
binnen een generatie alle woningen op de zon 
draaien. De cruciale vraag Is: moet het rendement 
van de zonnecel verbeterd worden of moeten de 
produktiekosten verlaagd worden? 

Voorlopige doorbraak 
even uitgesteld 

WIMKERSTEN 

De spectaculaire groei is eruit, maar volgens insiders is 
dat geen reden om te wanhopen. Ondanks recente fu
sies, afslankingen en faillissementen in de zonnecel-in
dustrie, leeft het optimisme. De zonnecel-industrie kijkt 
nu naar de politiek, die met lange-termijn programma's 
moet komen. "De sfeer is optimistisch, aangezien we 
nu eindelijk op het punt zijn beland waarop de echte 
doorbraak op de markt kan plaatsvinden", aldus confe
rentie-voorzitter Bob Hili. 

De Europese conferentie, de grootste allertijden, werd 
druk bezocht door vertegenwoordigers uit Derde We
reld-landen, met name uit Brazilië, India, Indonesië en 
Vietnam. Zij verwachten veel van de inzet van de zon· 
necel, niet alleen vanwege de rol in de energievoorzie
ning maar ook voor de werkgelegenheid. 

Een Indiase firma is gespecialiseerd in de fabricage 
van zaaginstrumenten om siliciumplakken te fileren tot 
bruikbare zonnecellen. Zij exporteren hun zaag-machi· 
nes naar de regio, onder andere naar Indonesië. De toe· 
passing van zonnecellen vraagt ook om randapparatuur, 
onderhoud en infrastructuur. Deze kleinschalige werk· 
gelegenheid levert zo een bijdrage aan de duurzame 
ontwikkeling. Volgens insiders spelen ontwikkelingslan
den momenteel de grootste rol in het zonnecellen-pro
ces. Bob Hili: "De discussie over technische zaken kan 
beëindigd worden, want daarmee bestaan geen proble
men meer. De discussie moet nu gaan over de wijze 

zonnecel
projecten in 
Nederland 

waarop zonnecel-projecten in ontwikkelingslanden kun
nen ontstaan, in termen van financiering, training, on· 
derhoud en distributie. 

Namibië is een klein land met 300.000 inwoners, 
waar drie zonnecel-producenten werkzaam zijn. Ze zijn 
niet rijk, maar ze overleven tenminste. 

AMSTERDAMSE PRIMEUR 
Energiebedrijf Amsterdam (EBA) en een Uithoornse pro
jectontwikkelaar tekenden op 4 februari van dit jaar een 
samenwerkjngsovereenkomst voor de uitvoering van 's 
werelds grootste zonnecèlproject in een woonwijk. De 
bouw van 66 nieuwe woningen in nieuwbouwwijk 
Nieuw Sloten (Amsterdam) start in september, en de 
eerste woningen zullen in mei 1995 opgeleverd worden. 
Dan heeft Amsterdam een zonoe-energieproject met 
een vermogen van 250 kiloWatt dat op de 66 daken 
wordt gerealiseerd. De opgewekte elektriciteit zal recht· 
streeks aan het elektriciteitsnet van EBA worden gele· 
verd. Het Amsterdamse energiebedrijf is opdrachtgever 
en beheerder van het 'photo-voltaische systeem', zoals 
zonnecel-projecten deftig genoemd worden. 

De kosten van dit project bedragen 5,35 miljoen 
gulden. Hiervan neemt de Europese Unie in het kader 
van het Thermie-programma twee miljoen gulden voor 
haar rekening. NOVEM BV draagt een half miljoen gul-
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den bij en het resterende bedrag wordt betaald door 
EBA en de leveranders van de zonnecellen. Dat zijn ook 
de twee grootste oliemaatschappijen: R&.S (onderdeel 
van .Shell) en BP .SOiar. 

Zonnehuis in Woubrugge (Zuid-Holland) met zonnecellen en zonne
collectoren. 

4 

Omdat de Europese Unie zeer geïnteresseerd Is in de 
resultaten, zijn onderzoeksinstellingen uit Denemarken, 
Spanje, Italië en Groot-Brittannië betrokken zodat het 
project een internationale uitstraling zal krijgen. Doel 
van het project Is het streven naar integratie van zonne· 
energie in de gebouwde omgeving en de koppeling met 
het openbare elektriciteitsnet. De (toekomstige) bewo
ners kunnen de zonnewoningen kopen, behalve het 
dak. Dat wordt eigendom van EBA. 

Paul Hoeke, werkzaam bij de afdeting Economische Za· 
ken van de provinde Noord-Holland, wordt beschouwd 
als de goeroe van zonnecellen in ons land èn ver daar· 
bulten. HIJ Is geen tegenstander van het Amsterdamse 
project, maar hij zou het anders aanpakkèn: "Je moet de 
zaak bekijken vanuit de bewoners en de gebruikers. Nu 
wordt dit project opgezet als een 'decentrale' centrale 
vanuit de invalshoek van de elektridteitsproducent, en 
komen de bewoners helemaal achteraan hobbelen. Als 
je eerst de bewoners erbij betrekt, kun je standaard een 
enonne energiebesparing realiseren. Dan hoef je uitein
delijk ook minder elektridtelt op te wekken" . 

IN 20JO ELK HUIS AANGESLOTEN 

De vervolgnota Energiebesparing, die gehjktijdig met het 
NMP-Twee werd gepubliceerd, belooft gouden bergen 
voor de zonnecelproducenten. In de eerste fase (tot het 
jaar 2000) moet het zo.nnecel-vermogen in ons land 
worden uif&ebreid van 1 naar 9,1 MegaWatt. fase twee 
loopt in 2010 af, en dan moet er 250 MW opgesteld 
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staan. Uitgaande van een gemiddeld vennogen van 2,5 
kW per woning, betekent dit dat in 2010 ongeveer 
100.000 Nederlandse woningen van zonnecellen zullen 
zijn voorzien. Uiteindelijk zou in 2030 elk huis een eigen 
pv·systeem moeten hebben, met een gezamenlijk ver· 
mogen van 7.000 MWe. In Japan Is het streven erop ge
richt om rond de eeuwwisseling 70.000 woningen met 
zonnecellen op het dak te hebben. 

De .scepsis overheerst bij Paul Hoeke: "Laten we 
eerst werk maken van elektridteltsbesparlng in de wo
ningen. Als we het huidige gemiddelde verbruik van 
2.830 kiloWattuur per jaar kunnen terugbrengen tot 
1.000, dan zijn er veel minder zonnecellen nodig. Dan 
praat je over een oppervlakte van 5 tot 6 m2 per wo
ning, die ongeveer 15.000 gulden kost Pas als de totale 
energierekening niet hoger uitvalt,' wordt het interessant 
voor particulieren. En dan moeten natuurtijk de terugte· 
vertarieven worden geregeld." 

Hoeke verwijst naar een pas opgeleverde villa (met 
een royale inhoud van 700 m3) in Zandvoort waarin alle 
mogelijkheden van passieve zonneënergie zijn benut en 
waarin de elektrische apparatuur uiterst energiezuinig Is 
uitgevoerd. Bovendien wordt de woning elektrisch ver· 
wannd. Deze villa verbruikt niet meer dan 2.500 kWu 
per jaar, iets minder dan een gemiddelde woning in Ne
derland. Het dak Is bedekt met zonnecellen, die in eerste 
instantie stroom leveren aan de woning en het over
schot aan het net leveren. " Ik ben voorstander van net
koppeling per woning, met een eigen meter. Dan voor
kom je allerlei heisa over de teruggeleverde kilowatt
uren." 

Omgerekend kost 1 kUoWattuur elektlidtelt uit zon· 
neeellen ongeveer twee gulden, terwijl de energiemaat
schappijen voor 20 cent per kWh huis-aan-hui.s leveren. 
In die zin is schone en duurzame zonnestroom nog lang 
geen concurrent van de 'vuile' klassieke stroom. 

ZONNECSLCOLLECTOR 

Hoeke wijst ook op een nieuwe ontwikkeling, de combi
natie van zonnecellen en zonnecollectoren. Zonnecellen 
worden heet, lefwijl het rendement juist optimaal is in 
koudere omstandigheden: "Je kunt de zonneeeDen koe· 
len door er, net als in een zonnecollector, koud water 
langs te laten lopen. Het water wordt wann en de 
warmte wordt in een boiler opgeslagen. Zo vang je dub· 
bel". 

Het rendement van zonnecellen moet omhoog, en 
de prijs moet omlaag. Elektridteitsmaatschappijen zou
den eigenlijk 1 gulden voor elke teruggeleverde kilo
wattuur zonnestroom moeten gaan betalen. Verder 
dient de introductie van energiezuinige elektrische appa
ratuur versneld ingevoerd te worden en dienen net-ge
koppelde pv-systemen voor subsidie in aanmerking te 
komen. Bij de aanleg van nieuwbouwwijken dient uiter
aard rekening gehouden te worden met de ligging ten 
op zichte van de zon. 



MEER ZON IN HET NOORDEN 
De lokaties van zonne-cellen-op-woningen zijn opval~ 

lend genoeg alleen in het westen en noorden van het 
land te vinden. Het ECN (Petten) verricht al bijna 20 jaar 
onderzoek op het terrein van zonnecellen. De Amster
damse tuinwijk Nieuw Sloten (66 woningen) wordt het 
grootste zonnecel-project van de wereld. In Leimuiden, 
Woubrugge, Zandvoort, Groningen, Heiho en Castricum 
staan vrijstaande zonne-woningen. Oe gemeente Heer
hugowaard herbergt een wijkje van 10 zonnehuizen. 
Energiedistributiebedrijf Remu heeft een programma 
voor 400 zonnewoningen gepland, verspreid over de 
provincie Utrecht. Meppel heeft de ·nieuwe vleugel van 
een bejaardencentrum uitgerust met een zonneceldak. 

In het zuiden van Nederland zijn nauwelijks noe
menswaardige activiteiten op dit terrein te bespeuren. 
Op een enkele verdwaalde drinkwaterpomp in de wei, 
enkele tuinhuisdaken en een paar lichtboeien bij Bèrgen 
op Zoom na. 

NUL-ENERGIE-WONING 
De nieuwbouwwoning van energie-adviseur A. Kroon in 
het Zuidhollandse Woubrugge is helemaal op de zon 
geïnspireerd en ingericht. Het dak op het zuiden is com
pleet bedekt met bijna 100 zonnecelpanelen en zonne
collectoren. De opzet van deze ruime woning is de 'nul
optie'. In de zomer wordt veel meer stroom opgewekt 
dan nodig is; het overschot wordt geleverd aan energie
bedrijf Rijnland. De familie Kroon 'spaart' op die manier 
voor de winter, wanneer warmte nodig is voor verwar
ming van het huis. Door in de zomer 1.500 kiloWattuur 
extra terug te leveren, ontstaat het 'recht' om 's winters 
500 m3 gas te verbruiken. Deze evenwichtssituatie is bij
na bereikt. "We zitten hier net een jaar, en we komen 
uit op 20 procent. Met wat slimme aanpassingen zullen 
we het komende jaar predes uitkomen op nul". De wo
ning is overal 'ondeFmijnd' door honderden sensoren die 
voortdurend meten en registreren. Het huis vormt on
derdeel van een project om te leren van ervaringen die 
voor grotere projecten nuttig zullen zijn. 

ZONNECELLENHANDEL 
Tijdens de Europese Zonnecel-energie-c;onferentie pre
senteerden 60 bedrijven en instanties hun materialen en 
produkten. Opvallendste feit is het gegeven dat zeven 
grote oliemaatschappijen (van Amoco, Shell, BP, Agip, 
Mobll tot Total) nadrukkelijk aanwezig waren, onder an
dere namen dan de moedermaatschappij. Blijkbaar zoe
ken de olie-boeren naar nieuwe wegen en nieuwe ener
giebronnen om hun toekomst in de volgende eeuw vei
lig te stellen. 

Tot de nieuwe toepassingen behoren complete glazen 
buitenwanden voor kantoren, die het zonlicht omzetten 
in stroom. Deze constructies tegen bestaande muren 
passen ideaal in de hedendaagse spiegelglascultuur. Te-

vens bestaan er zonweringen (I) met ingebouwde zon
necellen. Dakpanzonnecellen (met zonnecellen geïnte
greerd in de pannen) kunnen op de klassieke wijze als 
dakbedekking worden aangebracht. Ook zijn er flexibele 
cellen in de handel die op schepen dienst kunnen doen 
.af als hesje voor een cameraman. Een Britse firma pre
senteerde de auto-airconditioner op zonnecellen, te ge
bruiken in· gewone auto's. Oe echte zonnecelauto's ken
nen een uiterst gering energieverbruik van 7 kiloWatt
uur per 100 kilometer. Dat komt omgerekend neer op 
een verbruik van 1 liter voor 143 kilometer. 

In Duitsland werd enkele jaren geleden het Duizend-da
ken plan gelànceerd, waarbij men uiterst 'gründlich' alle 
gegevens verzamelde om nieuwe kennis op te doen. De 
condusie is uiterst mager: bij 2.250 afzonderlijke projec
ten leerde men telkens hetzelfde. 

* 
Sinar Surya 
Onder de titel Slnar Surya presenteert het Tropenmuseum tot 2 okto
ber een tentoonstelling over de toepassing van zonne-energie In tndo
nesiê, waarbiJ ook aandacht wordt gegeven aan de culturele aspecten 
van de zonnegod Surya. 

In 1988 werd in Sulcatani (op Java, 100 kilometer van de hoofdstad Ja
karta) het eerste Solar Home System (ZonlnHuis) geplaatst als proef
project van de Indonesische overheid en het Nederlandse bedriJf RM. 
lndonesiê beschouwt de toepassing van zonnecellen als alternatief 
voor dure uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Sulcatani werd uitge
kozen omdat er helemaal geen elektriciteitsnet lag. Bovendien regent 
het er zeer veel: als het daar zou lukken, lukt het overal in lndoneslê. 

Drie jaar later werden In Lebak 500 zonnepanelen geïnstalleerd, in een 
gebied zonder elektriciteitsnet. Provincie Noord-Holland en Provinci
aal Energiebedrijf Noord-Holland (PEN) financierden het project. Tot 
dusver zijn er in Lebak zo'n 'individuele' 25.000 installaties gereali
seerd. Televisietoestellen, radio's en lampen zijn nu razend populair 
geworden. Openbare zonnecel-installaties bedlenen de straatverlich
ting. de telefooncentrale en gezondheidscentra. 

Het rendement van de installaties is gestegen, terwijl de prijs per in
stallatie in de afgelopen zes jaar is gedaald van 1.100 tot 750 gulden. 
Aangezien dit bedrag voor velen nog vriJ hoog is, wordt gezocht naar 
nieuwe flnancieringssysteme". De zonnecellen worden nog geïmpor
teerd, maar de randapparatuur zoals de accu's, omvormers en de in
stallatie en het onderhoud wordt inmiddels geleverd als 'Made in ln
donesia'. 

Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam 
(020-5688200). 
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Tsjernobyl in goede 
handen? 

De regering van de Oekraine heeft dit voorjaar 
nogmaals bevestigd vast te houden aan het 
besluit om de drie onbeschadigde kerncentrales 
in Tsjernobyl weer in bedrijf te nemen. Ondanks 
een vernietigend rapport van het IAEA 
(Internationaal Atoom Energie Agentschap) 
weten de autoriteiten in l<yiv van geen wijken. 
Milieuminister l<ostenko noemt de kernenergie
tegenstanders emotioneel. 

Oekraïense milieuminister wil 
veilige kerncentrales 

6 

WIM KERSTEN 

Volgens inspecteurs van het IAEA dient de sarcofaag 
van de acht jaar geleden (26 april1986) ontplofte reac
tor onmiddellijk gerepareerd te worden, omdat de con
structie op instorten staat en een nieuwe radioactieve 
bedreiging vormt. Naar schatting is daarmee een bedrag 
van ongeveer acht miljard gulden gemoeid. Dat geld is 
nergens te vinden in de Oekraïne. De autoriteiten in 
Kyiv hebben de beschikbare 'koepons' hard nodig om 
gas te kopen in Rusland en om een openstaande gasre
kening van 1,2 miljard gulden bij Gazprom te vereffe
nen. Gazprom heeft de voorbije winter meerdere malen 
de gaskraan dicht geknepen, zodat de inwoners van de 
Oekraïne in de kou kwamen te zitten. Met deze flipper
kast-politiek heeft het straatarme Moskou de nog arme
re 50 miljoen inwoners van de Oekraïne op de knieën 
gekregen. 

De huidige directeur van het reactorcomplex in 
Tsjemobyl, Ivan Vassiltsjenko, is nergens bang voor: "Ik 
ben het niet eens met al die opwinding. Tsjernobyl 
werkt beter als alle andere kernreactoren in de Oekraïne 
en in Rusland. De veiligheidssystemen zijn nu bedui
dend beter dan bij andere reactoren." Het feit dat de 
veiligheidsnormen bij Duitse en Amerikaanse kerncen
trales veel hoger liggen wordt afgedaan als een centen· 
kwestie. "Als we met Tsjernobyl stoppen, wordt de 
Oekraïense bevolking de dupe. Wie angst heeft, laat 
blijken dat hij van deze materie niets begrijpt. Ik ben 
niet bang! Ik ben voorstander van de bouw van nog 
meer kerncentrales hier, die nog veiliger kunnen zijn". 
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GEHEIME ATOOMPLANNEN 
Vassiltsjenko wordt op zijn wenken bediend. Een uitge
lekt vertrouwelijk presidentieel decreet (getekend op 23 
februari 1994) schetst de plannen voor een nucleair in
dustrieel complex in de Oekraïne. De staatscommissie 
voor atoomenergie, Goskomatom, heeft de complete 
splijtstofcyclus voor deze republiek uitgetekend en in 
beeld gebracht: van uraniummijnen, via kerncentrales 
tot opwerkingsfabrieken. Alleen de opslag van radioac
tief afval ontbreekt in het totaal-plan. Anna Tsvetkova 
van Greenpeace is woedend over de gang van zaken. 
"Dit is illegaal, want zo'n project moet volgens de wet 
in alle openbaarheid worden behandeld. Bovendien pas
seert men een grote meerderheid van de Oekraïense 
bevolking die voor sluiting van de kerncentrale Tsjerno
byl is [80 procent volgens een opiniepeiling in mei 
1993, red.]. De regering moet eindelijk eens luisteren 
naar de bevolking en niet in het geheim allerlei kern
energie-plannen ontwikkelen". 

Volgens Viktor Khazan van milieu-organisatie Zeleny 
Zvit (Groene Aarde) moeten de bedragen die uitgetrok
ken worden voor de bouw van nieuwe kerncentrales en 
het oplappen van verouderde centrales gebruikt worden 
voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen als 
zon en wind. "De Oekraïne heeft gigantische mogelijk
heden op het gebied van windenergie en zon. Wij zijn 
betig met een wetsvoorstel om fabrieken die veel t~ 
veel energie verbruiken, te sluiten. Maar we komen 
overal vertegenwoordigers van de internationale 
atoomlobby tegen, die met geld strooien om invloedn1-
ke mensen te paaien en om te kopen". Khazan wil 
graag dat westerse milieuorganisaties de problemen van 
zijn land en volk beter intien. "Misschien kunnen jullie 
ons helpen bedrijven te zoeken die willen investeren in 
milieu-projecten die op langere termijn voordeel opleve
ren. Wij kunnen als intermediair optreden, buiten de 
bureaucratie en de corruptie om". 

Inmiddels heeft het Nederlandse ministerie van 
VROM geld toegezegd voor een samenwerkingsproject 
tussen Stichting Milieukontakt Oost-Europa en EkoMis
sya, een bundeling van Oekraïense milieuorganisaties. 
Als eerste project staat een zomercursus 'wetgeving' op 
het programma, om Oekraïense milieuorganisaties te 
scholen op het gebied van milieu en recht. 

MINISTER VAN DILEMMA'S 
Yuriy lvanovy Kostenko (42), minister voor Milieuzaken 
in de Oekraïne, was dit voorjaar twee dagen in Neder
land voor de ondertekening van een Memorandum of 



Sinds 1987 protesteert de bevolking op de Krim tegen de bouw van de kerncentrale Palesnya op het schiereiland 
Kerch. Volgens een opiniepeiling uit mei 1993 is 80 procent tegen kernenergie. (fotx>: Novosti) 

Understanding tussen Nederland en de Oekraïne. In het 
programma was een uurtje uitgetrokken voor een on
derhoud met Nedertandse milieu-organisaties als Ver
eniging Vogelbescherming (Bird Ufe), Stichting Reinwa
ter. Vereniging Milieudefensie, WI5E en Stichting Mi· 
lieu-Kontàkt Oost-Europa. 

Kostenko verkeert -in ongeveer dezelfde moeilijke 
positie als onze eigen (demissionaire) milieuminister 
Hans Alders. Op de vraag waarom de Oekraïne besfo· 
ten heeft de drie onbeschadigde RBMK·kemreactoren 
van Tsjernobyl weer in bedrijf te nemen, antwoordt 
Kostenko enigszins geïrriteerd: "Het milleu-ministerie 
was als enige tegen de heropening. Waarom zitten jullie 
[het Westen, red.) steeds de Oekraïne te bekritiseren? 
In Rusland staan elf van dit type grafiet-reactoren, en in 
Utouen nog eens twee. Die moeten dan uiteraard ook 
dicht I" 

In een lang betoog legt hij geduldig uit dat de Oek
raïne geen kant op kan: "Wij bezitten heel veel steen
kool in het Donjetz-bekken, maar die kolen zitten zo 
diep onder de grond dat de produktleprijs twee maal 
hoger is dan Russische steenkool. Bovendien is deze 
steenkool van slechte kwaliteit, met een hoog zwavel
gehalte. Moeten we dan deze steenkool opstoken en 
bijdragen aan de zure regen?" Vervolgens maakt hij 
duidelijk dat zijn land ongelooflijke voorraden uranium 
bezit. Daarom, vindt Kostenko, moet het aandeel van 
kernenergie worden uitgebreid: "Wij plannen de bouw 
van nieuwe kerncentrales, maar dan van een totaal an
der type dan de Tsjernobyl-reactor. Wij willen veilige 
kerncentrales, want we hebben geen andere keus bin
nen onze economische en energetische crisis. Het pro· 
bleem van het radioactieve afval is een feit, daarvoor is 
nog geen afdoende oplossing, dat geef ik toe". 

GEEN EMOTIES 
"Alle milieu-organisaties maken dezelfde fout. Jullie zijn 
emotioneel bezig, en dat werkt niet Het is geen oplos
sing om de publieke opinie en de kritiek op één land, in 
dit geval mijn land, te richten" . 

Over de vraag hoe het zit met de export-contracten 
tussen de Oekraïne en Oostenrijk voor de levering van 
elektridteit windt Kostenko zich op: "Dat is een fabeltje, 
daar klopt niets van. Jullie massamedia zijn meesters in 
het creëren van fabels. Ze verspreiden op een agressieve 
manier mis-informatie die nergens op slaat. De feitelijke 
situatie is als volgt In het verteden leverde de Oekraïne 
18 procent van haar stroom aan de rest van de toenma
lige Sovjetunie, die een afspraak had met Oostenrijk om 
tijdens de 'spitsuren' plekvermogen te leveren, en om· 
gekeerd. Als Oostenrijk een stroomtekort had, werd dat 
aangevuld met Sovjet-stroom. Nu doen wij dat recht· 
streeks" . In zijn antwoord zegt de minister echter niets 
over het bestaan van een 'leveringscontract' tussen Kyiv 
en Wenen. 

Kostenko stelt verder dat hij In het ver1eden alle ty· 
pen kerncentrales over de hele wereld heeft bestudeerd 
en dus heel goed weet waar hij over praat: "Mijn con
clusie is dat we niet buiten kernenelgie kunnen. Dan is 
de volgende vraag hoe we daar mee omgaan, want er 
zijn inderdaad nog veel onopgeloste problemen. Onze 
tegenstanders zitten in twee lobby's. Aan de ene kant 
de milieugroepen die helemaal niets van kernenergie 
willen weten, en aan de andere kant de vertegenwoor
digers van de atoomindustrie uit het Westen die alleen 
voor hun eigen produkt opkomen. Wij willen dat de vei
ligheid van kerncentrales worden gegarandeerd. Laten 
we ophouden met emotionele argumenten, lat~n we 
constructief samenwerken" . 

Helaas was er geen gelegenheid om de vraag te 
stellen hoe je als milieuminister vóór veilige kerncentra· 
les kunt zijn en je je nauwelijks of niet verzet tegen de 
aanstaande heropening van drie onveilige reactoren in 
Tsjemobyl. De parallel met milieuminister Aiders dringt 
zich op: tégen Schiphol stemmen maar er geen politieke 
consequenties aan verbinden. De opstelling van Kosten· 
ko staat beslist ergens genoteerd in een voetnoot. 

* 
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Nucleaire 
transporten 
door Nederland 
Jaarlijks ontvangt de Tweede Kamer een 'globaal overzicht' van 
verleende vergunningen voor het vervoer van bestraalde -en/ of 
hoogverrijkte splijtstoffen. Volgens een woordvoerder van het 
ministerie van VROM zijn daarbulten alleen Stichting Natuur 
en Milieu en Vereniging Milieudefensie In deze Informatie 
geïnteresseerd. Dat niet alle transporten van spliJtstoffen 
worden aangemeld, blijkt uit een voorval in Glanerbrug. 

Merkwaardige overslag verrijkt 
uranium bij G/anerbrug 

8 

WIMKERmN 

Het overzicht van 1993 venneldt 72 zendingen. Topsco
rer is de route tussen Euratom Petten en Fleurus (België) 
waarover 40 ladingen bestraald hoogverrijkte splijtstof 
werd getransporteerd. Op de tweede plaats volgen de 
15 zendingen 'bestraald laagverrijkte splijtstof' vanaf 
kemcentr.ale Borssele naar de opwerkingsfabrieken van 
Cogema in Cap La Hague (Frankrijk). Dodewaard bezet 
de derde plaats met 7 transporten naar de Britse opwer
kingsfabriek In Windscale/Sellafield. Eén vergunning be
treft een exotisch transport bestraalde splijtstof vanuit 
de Power Reactor Corporatien (Tokyo) naar het lnstitut 
for Energieteknikk Halden in Zweden, waarbij onver
meld blijft of Rotterdam als doorvoerhaven fungeert. 
Euratom Petten ontving zes keer een lading on bestraald 
hoogverrijkt uranium uit de Franse verrijkingsfabriek 
Cerca Romans. 

Dergelijke overzichten zijn al sinds 1988 onvolledig 
omdat geen mededeling wordt gedaan over de predeze 
aard en stralingsintensiteit van de vervoerde stoffen. 
Bovendien is het overzicht over 1993 niet volledig, zoals 
onderstaand voorval onomstotelijk aantoont. Ook ont
breken de routes waarlangs de transporten plaatsvon
den. Het feit dat Urenco Almelo grote hoeveelheden 
verrijkt uranium produceert voor buitenlandse klanten 
zou aanleiding moeten geven voor een groot aantal 
transporten van deze splijtstoffen. In het vergunningen
overzicht komt Urenco echter niet één keer voor. 

MERKWAARDIG 
Stichting Dorpsraad Glanerbrug (Enschede) verzocht in 
februari van dit jaar de provinde Overijssel maatregelen 
te nemen tegen gevaarlijke nucleaire transporten door 
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Het vervoer per vrachtwagen van vijf cylinders veffijkt 
uranium hier op de autosnelweg net over de Duits-Ne
derlandse grens. 

het dorp Glanerbrug. Het betreft transporten die regel
matig vanUit Duitsland plaats vinden via de Enschedese 
singels, over een route die niet is aangewezen als 'ge
vaarlijke stoffen-route' . De Dorpsraad wordt gesterkt 
door de bevindingen van twee agenten van de Ensche
dese politie, die in november 1993 per ongeluk op "vijf 
vrachtwagens met dlinders met daarop de stickers ra
dioactive" stuitten. 

Het transport werd begeleid door een medewerker 
van de Nederlandse Veiligheidsdienst, die aangaf dat er 
een transport van verrijkt uranium plaatsvond vanuit 
Urenco Gronau (Duitsland). De vijf vrachtwagens had
den de haven van Rotterdam als bestemming ..om ver
volgens per boot naar het BritSe Capenhurst te worden 
vervoerd . De eindbestemming was Urenco Groot-Brit
tannië. Volgens het politierapport waren de vrachtfor
mulieren In orde. Toch waren de agenten niet helemaal 
gerustgesteld, zoals blijkt uit hun rapport: "Vreemd is 
dat een Duitse transportonderneming tot op het Hel
dersplein rijdt met de oplegger en dat vervolgens een 
Britse transportonderneming de zaak verder vervoert". 
Dat is niet alleen vreemd, maar ook erg omslachtig. De 
afstand Urenco Gronau tot het Heldersplein in Glaner
brug bedraagt niet meer dan vier kilometer! En daarna 
wordt de lading verrijkt uranium 's nachts overgeslagen 
op Britse vrachtwagens met Engelse chauffeurs. 

Het Heldersplein in Glanerbrug fungeerde in het 
verleden als parkeerterrein voor vrachtwagens die bij de 
grensovergang moesten wachten tot de papieren waren 
gecontroleerd. Die grenscontrole is sinds januari 1993 
met de Europese interne markt komen te vervallen. De 
Dorpsraad van Glanerbrug vreest dat een verdere con
trole van dergelijke transporten steeds moeilijker zal 
worden, en vraagt de provinde met klem om maatrege
len. Dit merkwaardige voorval vraagt tevens om een 
nader onderzoek. 

LAATSTE NIEUWS 
Urenco heeft op 10 .mei bekend gemaakt dat de trans
portroute is verlegd van grensovergang Glanerbrug naar 
grensovergang De Lutte bij Oldenzaal. Via de A1 (wèl 
'gevaarlijk stoffen-route') gaan de transporten in Neder
land voortaan volledig over de autoweg. 

* 



Varen om energie te besparen 
Een BroeiBoot gevuld met debatten, voorlich
tingsmateriaal en tentoonstellingen vaart dit jaar 
langs een dertigtal Klimaatverbond-gemeenten. 
Het doel van deze BroeiTour is om mensen en 
gemeenten te informeren over het begrip 
energiegebruiksruimte en de noodzaak tot 
mondiale herverdeling. Zal energie 'verminderen' 
net zo gewoon worden als energie besparen? 

BROEITOUR 

PHIUPPE SPAPENS 

In het lentenummer van Allicht werd in het artikel 'Ver
zekeringsmaatschappijen in rep en roer' beschreven dat 
Nederland volgens de Europese Commissie technisch en 
economisch in staat is om de uitstoot van koolstofdioxi
de sterk te verminderen. Een reductie van 19 procent in 
2005 ten opzichte van 1989 is haalbaar. Wel dient dan 
onder andere door de bevolking meer energie te worden 
bespaard. Vereniging Milieudefensie heeft deze hand
schoen opgepakt samen met de Centra voor Ontwikke
lingssamenwerking en Consulenten Natuur en Milieu 
Educatie. Met deze BroeiTour proberen zij het ingezakte 
klimaatbeleid van de Nederlandse overheid uit het slop 
te halen. 

De BroeiBoot (40 meter lang) zal tussen begin sep
tember en half december verschillende activiteiten huis
vesten, zoals tentoonstellingen, een energiebesparings
actie voor consumenten, workshops voor wethouders, 
raadsleden en ambtenaren. Verschillende mogelijkheden 
om energie te besparen (zoals de spaarlamp), worden 
aan de (huis)man (en -vrouw) gebracht. In zes Klimaat
verbond-steden waar de BroeiBoot niet kan komen, 
wordt een estafette van zes Broeidebatten gehouden. 

AL GORE 

Op zaterdag 3 september begint de broeitour met een 
manifestatie in Nijmegen. Daar zal Al Gore, de vice-pre-

sident van de Verenigde Staten, de noodzaak van ener
giebesparende maatregelen uiteenzetten. Door de inzet 
van moderne telecommunicatiemiddelen hoeft hij hier
voor niet met het vliegtuig naar Nederland te komen. Zo 
voorkomt hij in ieder geval een nog verdere toename 
van de uitstoot van broeikasgassen. 

Met de BroeiTour wordt naast voorlichting over 
energiebesparing geprobeerd om het begrip energiege
bruiksruimte te verduidelijken. In haar Actieplan Neder
land Duurzaam heeft Vereniging Milieudefensie de mi
lieugebruiksruimte voor Nederland uitgerekend. Voor 
energie is die ruimte in 2030 1.7 ton koolstofdioxide per 
wereldburger per jaar, terwip de huidige uitstoot in Ne
derland ongeveer 11 ton per persoon per jaar bedraagt. 
Voor 2010 wordt daarom als tussendoel een reductie 
van 60 procent (veel meer dus dan de genoemde 19 
procent van de Europese Commissie) aan onze aan fos
siele brandstoffen verslaafde samenleving voorgeschre
ven. In dit percentage zit een toename van het gebruik 
van fossiele brandstoffen in de Derde Wereld verpakt. 
Het zou immers bizar zijn wanneer wij in het Westen te
gen mensen in de Derde Wereld zouden zeggen: "Luis
ter mensen, wij hebben teveel fossiele brandstoffen ver
bruikt, en nu zitten we allemaal met een klimaatpro
bleem. Daarom stellen we voor dat iedereen de uitstoot 
van koolstofdioxide vanaf nu met 1 à 2 procent gaat be
perken ... ". Hiermee zouden wij voor Derde Wereld-lan
den de mogelijkheid beperken om een meer evenredig 
beslag te kunnen leggen op de beperkte (fossiele) ener
giegebruiksruimte. 

De Derde Wereld-landen zullen de komende deca
den een groeiend beslag op de beperkte energiege
bruiksruimte moeten kunnen leggen. Toch zal de voort
gaande groei van de uitstoot van broeikasgassen afge
remd en uiteindelijk omgebogen moeten worden om 
een klimaatverandering te voorkomen. Daarom zullen 
de gendustrialiseerde landen niet alleen efficiënter maar 
ook daadwerkelijk minder fossiele brandstoffen moeten 
gebruiken. 

De reductie van het gebruik van fossiele brandstof
fen hoeft echter geen daling van het welvaartsniveau te 
veroorzaken. Als we de helft van de hoeveelheid fossiele 
brandstoffen die we nu gebruiken twee keer zo efficiënt 
benutten, blijft het uiteindelijke gebruik immers gelijk. 
Waar de BroeiTour voor wil ~aarschuwen is de versmal
ling van het debat over de energiegebruiksruimte tot al
leen efficiency-toename. Efficiency-toename is goed, zo
lang deze gepaard gaat met een daadwerkelijke afname 
in het gebruik van fossiele brandstoffen. 

(Fossiele) energievermindering of sufficiency dus! 
Het zal een hele broei-toer worden om met de huidige 
economische tegenwind· en lage olieprijzen de mondiale 
herverdeling van de energiegebruiksruimte in het cen
trum van de energiediscussie te krijgen. 

* 
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Vast teruglevertarief 
voor windenergie blijft uit 

De onderhandelingen over een standaardvergoeding voor geleverde windstroom door particuliere 
exploitanten liggen stil. Particuliere exploitanten van windturbines willen een standaardvergoeding van 
mlnlmaal15 ct per kWh. EnergieNed wil niet verder gaan dan 13,5 cl Het plaatsen van windmolens 
door particulieren is het redelijke alternatlef voor de grootschalige windmolenparken van de 
energiebedrijven. Om dit alternatlef te stimuleren moeten de teruglevertarieven voor windenergie 
omhoog. 

Onderhandelingen EnergieNed en 
PAWEX in impasse 

HARRY WALBURG 

Minister Andriessen heeft eind februari in de Tweede 
Kamer gezegd dat energiebedrijven snel afspraken moe
ten maken over de prijs die zij willen betalen voor 
stroom die is opgewekt door windmolens. Deze afspra
ken gaan over een algemeen teruglevertarief in Neder
land voor elektriciteit die door windmolens wordt gele
verd aan het elektriciteitsnet. Tot nu toe bepaalt elk 
energiebedrijf zelf welke vergoeding het geeft voor de 
energie die particuliere exploitanten van windmolens le
veren. Het gevolg is dat de hoogte van deze teruglever
vergoedingen op dit moment nogal uiteenloopt en in 
veel gevallen te laag is voor de exploitanten om uit de 
kosten te komen. Dit is één van de redenen waarom het 
vermogen aan windenergie in Neder1and slechts gering 
groeit. De minister heeft tijdens het debat over de ver
volgnota Energiebesparing aangegeven het nu te willen 
doordrukken bij de energiebedrijven. Zowel CDA en 
PvdA als de (toenmalige) oppositie hadden om actie van 
de minister gevraagd. 

De regering wil dat er in het jaar 2000 voor 1000 mega
watt aan windenergie staat opgesteld. Deze doelstelling 
valt onder het streven om de C02-uitstoot bij het op
wekken van energie in Nederland terug te dringen. De 
uitstoot van kooldioxide is de voornaamste oorzaak van 
het broeikaseffect. Op dit moment is circa 120 mega
watt vermogen aan windenergie gerealiseerd. Het huidi
ge plaatsingstempo van windmolens in Nederland is te 
laag om deze doelstelling voor het jaar 2000 te halen. 
Weliswaar heeft het ministerie van Economische Zaken 
in het kader van het Besluit Subsidieregeling Windener
gie (BSW) een subsidiebudget beschikbaar gesteld om 
het plaatsen van windmolens te stimuleren. Vorig jaar 
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bleek dit budget echter veel te krap om alle aanvragen 
om subsidie te honoreren. Het aantal ingediende pro
jectvoorstellen overschreed het budget ruimschoots. Het 
gaat hierbij om zogenaamde investeringssubsidies die 
maximaal 35 procent van de kosten van de plaatsing 
van een molen dekken. 

Het op grotere schaal (door middel van projecten) 
plaatsen van windmolens voor energie-opwekking blijkt 
ook stroef te verlopen. Zo hebben de energiebedrijven 
in het kader van hun milieu-actieplannen (MAP) geza
menlijk een stichting Windplan opgericht. Windplan had 
de doelstelling om tussen 1990 en 1994 een vermogen 
van 250 megawatt te realiseren in windrijke gebieden in 
Neder1and. Dit initiatief is echter een stille dood gestor
ven en van het geplande vermogen is niets gerealiseerd. 

Overeenkomstig de wens van minister Andriessen 
zijn onderhandelingen gevoerd tussen PAWEX (Particu
liere Windturbine EXploitanten) en EnergieNed (vereni· 
ging van distributiebedrijven) over een landelijke rege
ling voor de vergoeding van geleverde windstroom door 
particuliere exploitanten. De onderhandelingen zijn ge
struikeld over de hoogte van de terugleververgoeding. 
PAWEX wil minimaal een standaardvergoeding van 15 ct 
per kWh en EnergieNed wil niet verder gaan dan 13,5 ct 
per kWh. PAWEX vindt die 13~5 ct een theoretisch be
drag, dat in de praktijk neerkomt op een aanbod van 
circa 12 ct per kWh. Vanwaar deze controverse? 

BILLIJK 
Volgens drs. Hans van Bernmelen van EnergieNed is hun 
aanbod billijk. "Voor het berekenen van een dergelijke 
standaardvergoeding gaan wij uit van de zogenaamde 
vermeden kosten. Dit zijn de kosten die een energiebe
drijf uitspaart wanneer het de elektriciteit van een wind
molen-exploitant overneemt in plaats van het gewone 
produktiebedrijf. Nu is het zo dat in Nederland tegen 
lage kosten elektriciteit wordt geproduceerd. De verme
den kosten van een energiebedrijf zijn dan ook laag, na
melijk 9,1 ct per kWh. Bovenop deze 9,1 ct heeft Ener
gieNed een subsidie toegezegd van 4,4 ct per kWh. Dit 
bedrag komt overeen met de hoogte van de subsidie die 
wij aan onze MAP-projecten toekennen. Het standaard-



teruglevertarief dat wij bieden is opgeteld 13,5 d per 
kWh. De onderhandelingen met PAWEX zijn stopgezet 
omdat zij minimaal15 ct willen." 

"Wat PAWf.X vergeet is dat het hierbij om een stan
daardregeling gaat, namelijk een soort baslsvergoedlng. 
leder bij EnergleNed aangesloten energiedistributiebe
drijf kan daar zelf iets bovenop le"en. In een aantal ~ 
vallen gebeurt dat ook al. In het bultenland Is het terug
levertarief In sommige gevallen veel hoger dan 15 ct per 
kWh, dat klopt. Maar in Nederland zijn de produktie
kosten laag. Daardoor betaalt de kleinverbruiker maar 
18,5 ct per kWh voor zijn stroom. In het bultenland be
taalt de kleinverbruiker meer voor zijn elektridteit, om
dat daar de produktiekosten hoger zijn. De vermeden 
kosten voor de energiebedrijven li"en ook'hoger. Daar 
is het dan ook gemakkelijker om een hoger standaardte
ruglevertarief voor windenergié in te stellen."' aldus 
Hans van Semmelen. 

De vereniging ODE (Organisatie voor Duurzame 
Energie) is lid van PAWEX en voert tevens het secretari
aafervan. Volgens J~ Langenbach van ODE zitten de 
onderhandelingen met EnergieNed indt;rdaad in een Im
passe. EnergieNed heeft PAWEX laten weten dat het nu 
de beurt Is aan de politiek om aan een oplossing te wer
ken. 

Jaap Langenbach verwoordt de reactie van PAWEX: 
"De belangrijkste reden voor het vastiopen van de be
sprekingen Is dat EnergieNed een standaardregeling wil 
die op minder uitkomt dan een teruglevertarief van 15 
ct per kWh. 15 d is een minimum-vergoeding om op 
windrijke lokaties In Nederland een redelijke terugver
dientijd van de molen te realiseren van 10 jaar. De le
vensverwachting van een molen is drca 20 jaar. Maar 
voor particuliere investeerders is een terugverdientermijn 
van tien jaar vrij lang, z~er gezien de risico's van kosten 
van onderhoud en schade" . 

" De vermeden kosten van 9,1 ct per kWh, waarvan 
EnergieNed uitgaat, zijn theoretisch. In de praktijk be
staat die 9,1 d uit brandstofkosten (4,5 ct) en zoge
naamde vermogenskosten (4,6 ct). Deze laatste kosten 
gaan over het vermogen dat aan het elektridteitsnet ge
leverd wordt tijdens piekuren. Dit vermogen moet aller
eerst gemeten worden en daar is een dure (dn:a tiendui
zend gulden kostende) meetinstallatie voor nodig. Ver
volgens is het zo dat een windmolen niet altijd tijdens 
piekuren draait. Dus het maximale bedrag aan vermo
genskosten van 4,6 ct per kWh zal in de praktijk niet ge
haald worden. De vermeden kosten voor het energiedis
tributiebedrijf vallen daarmee lager uit dan 9,1 ct per 
kWh en het totale teruglevertarief dus lager dan 13,5 ct 
per kWh. Oe berekening die uitgaat van de vermeden 
kosten is dus onvoldoende om een teruglevertarief van 

I 
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15 d per kWh te garanderen. EnergieNed geeft duidelijk 
aan niet van deze systematiek van berekenen te willen 
afwijken, zeker omdat er dan meer kapers op de kust 
zijn, zoals exploitanten van warmte-krachtcentrales." 

" Een hoger teruglevertarief is noodzakelijk om de 
doelstelling van 1000 megawatt vermogen uit wind
energie in het jaar 2000 te realiseren. Gebleken is dat 
distributiebedrijven alleen niet in staat zijn om voldoen
de vennogen te realiseren. In het buitenland wordt be
wezen dat particulieren daar wel toe in staat zijn. In De· 
nemarken installeerden p•rticulieren .af 400 megawatt 
en in Duitsland kwam er alleen vorig jaar al een particu
lier vermogen van 150 megawatt bij. Het wordt tijd dat 
ook in Nederland particulieren de kans krijgen om te be
wijzen dat zij de meest geschikte partij zijn om windtur· 
bines te realiseren". 

In Denemarken geldt een teruglevertarief van 17,7 cent. 
dat deels door de energiebedrijven en deels via belas· 
tingteruggaven door de overheid wordt betaald . In 
Duitsland geldt een teruglevertarief van 25,5 cent per 
kWh, waarvan 19 cent wordt betaald door de elektrid
teitsbedrijven en 6,5 cent uit een subsidieregeling (het 
BMFT-programma). 

* 
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Plutonium, made in Japan 

De regering van Japan overweegt het wat kalmer 

aan te gaan doen met de produktie van 

plutonium. De bouw van nieuwe 

opwerkingsfabrieken op commerciele schaal is 

ongeveer 20 jaar uitgesteld. Tokyo werkt aan 

scenario's voor een nieuw elektriciteitsplan, dat 

eind dit jaar moet verschijnen. Afgelopen februari 

lekte het goede nieuws al uit naar de pers; later 

bevestigden nucleaire vakbladen deze 

opmerkelijke ontwikkeling. 

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP 
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GERDVINK 

Een jaar geleden kreeg de commissie voor atoomenergie 
in Japan opdracht een rapport uit te brengen over de 
economische en politieke haalbaarheid van de plutoni
um-splijtstofcyclus. Bronnen in de industrie en bij de 
overheid noemen het inmiddels uitgebrachte advies 
fnuikend voor de plutonium-kweekplannen. De com
missieleden zetten vraagtekens bij de economische haal
baarheid en vinden de geplande opwerkingsfabrieken 
niet noodzakelijk. De regering krijgt het advies pas na 
2020 of zelfs 2050 met nieuwe projecten te beginnen. 
Intussen zou Tokyo 'het wat kalmer aan moeten doen 
met de omstreden plutoniumtransporten over zee. 

Hoewel een Japanse overheidsambtenaar beweert dat 
het beleid van hergebruik van splijtstof hierdoor niet wij
zigt, komt een status quo van 20 jaar volgens de Ameri
kanen in feite neer op een poging zich geleidelijk terug 
te trekken uit de kweektechnologie. 

Het nieuws werd door de Amerikaanse kranten dan 
ook het meest gretig opgepikt. De kernwapenstaten 
hebben al voldoende plutonium in voorraad voortde 
aanmaak van hun kernwapens. Ze willen nu de produk
tie van plutonium in de rest van de wereld stoppen. Het 
aantal kernwapens wordt gehalveerd en men heeft de 
grooqt:e moeite nog enige contröle te houden over het 
ontmantelde kernwapenmateriaal en de werkloze kern
geleerden. En dan te bedenken dat het volgend jaar vijf
tig jaar geleden is dat de eerste uranium•bom en de eer
ste plutonium-bom boven respectievelijk Hiroshima en 
Nagasaki werden gedropt, terwijl ook in 1995 een 
nieuw wereldwijd proliferatieverdrag moet worden ge
sloten (zie de vorige Allicht). 

Voldoende aanleiding voor de Verenigde Staten om 
zich nu druk te maken over de kernwapen-proliferatie in 
andere landen. Noord-Korea wordt ervan verdacht kern
wapens te willen maken. Japan zou het daarom ook wil
len doen, of in ieder geval de mogelijkheid openhouden. 
Weliswaar heeft Japan alleen reactor-plutonium in voor
raad, waarmee met moeite een klein kernwapen ge
maakt kan worden, maar met de technologie is het mo
gelijk op korte termijn alsnog plutonium te krijgen dat 
voor een kernwapen geschikt is. Dat kan door een kor
tere opbrandtijd in de kerncentrale en door plutonium te 
zuiveren in een kweekreactor. De Amerikanen willen een 
nieuwe kernwapen-wedloop rond de Stille Oceaan 
voorkomen. Om Japan gerust te stellen wordt Noord
Korea onder druk gezet. 

ACHTERHAALD 
Japan is één van de laatste landen die nog gelooft in de 
noodzaak van een kweekreactor-technologie op com-



merciële schaal. Het land dacht in de plutonium-splijt
stofcyclus een oplossing te vinden voor de grote ener
gie-afhankelijkheid, bijvoorbeeld olie uit het buitenland. 
Een boycot van de toevoer van olie uit het buitenland 
betrok Japan destijds in de Tweede Wereldoorlog. Na 
die oorlog stond Japan onder curatele van de Verenigde 
Staten. Om de afhankelijkheid van buitenlands uranium 
te verminderen, werden samen met de Verenigde Sta
ten plannen gesmeed voor een kweekcyclus. Een groot 
aantal kweekreactoren zou meer plutonium-splijtstof 
produceren dan ze aan splijtstof verbruiken. Dit voo~aar 
nog werd in het noorden van Japan de prototype 
kweekreactor Monju (280 MW) opgestart. De kosten 
van deze reactor bedroegen uiteindelijk circa negen mil
jard gulden. De bedoeling was na de start van Monju 
direct verder te gaan met de bouw van een volgende 
kweekreactor van 600 MW. Dit plan is nu op de lange 
baan geschoven. Kweekreactoren blijken ook in gebruik 
tien keer zo duur te zijn als de elektriciteitscentrales die 
op uranium draaien. 

OP EN NEER NAAR FRANKRIJK EN GROOT
BRITTANNIE 
Het gekweekte plutonium wordt uit de gebruikte splijt
stofstaven gehaald in een opwerkingsfabriek. Japan be
schikt al over een kleine proef-opwerkingsfabriek in To
kai. De tweede proeffabriek, die in Rokkasho in aan
bouw is, kan pas over vijf jaar in gebruik genomen wor
den. De geplande grotere commerciële opwerkingsfa
brieken kunnen niet in 2010, maar wellicht pas tussen 
2020 en 2030 gaan draaien: 

De vertraagde ontwikkeling van het gebruik van 
kernenergie in de wereld zorgt ervoor dat de prijs van 
uranium keldert. De produktie van plutonium en de be
werking ervan tot splijtstofstaven wordt daardoor naar 
verhouding te duur waardoor de bouw van kweekreac
toren stagneert. 

De bouw van de opwerkingsfabriek in Rokkasho 
wordt betaald door een aantal samenwerkende nutsbe
drijven. De bouwkosten zijn inmiddels ruim verdubbeld 
tot ongeveer 30 miljard gulden. 

De benodigde splijtstof voor de eerste kweekreacto
ren is alleen te krijgen door de gebruikte splijtstofstaven 
van de bestaande uranium-reactoren op te werken. In 
Japan staan 42 kerncentrales. Bij gebrek aan een eigen 
grotere opwerkingsfabriek wordt de gebruikte uranium
splijtstof naar Groot-Brittannië en Frankrijk gebracht en 
opgeslagen bij de opwerkingsfabrieken in Sellafield en 
la Hague. Na opwerking wordt het van het afval ge
scheiden plutonium terug naar Japan vervoerd. Vorig 
jaar leverde dat transport over zee felle protesten op 
van onder meer Greenpeace en de landen die langs de 
transportroute lagen. 

MOX 
Inmiddels heeft de regering van Japan met het Britse fi
liaal van Urenco de afspraak gemaakt om op het terrein 
van de opwerkingsfabriek in Sellafield een fabriek te 
bouwen die een deel van het afgesplitste plutonium 
vermengt met 'vers' uranium en verwerkt in zogeheteh 
mîxed oxid (MOX)-splijtstofstaven. Wellicht is het de 
bedoeling het overschot aan plutonium op te branden 
in de vorm van MOX in 'gewone' kerncentrales. Afge
dankte reactoren wil men na wat aanpassingen op
nieuw kunnen gebruiken als 'straalkacheltje' voor het 
opbranden van afgedankt plutonium. De milieugevol
gen liegen er niet om: gebruikte MOX-staven zijn moei
lijk op te werken. Dat kost ook te veel geld. Bij eenmalig 
gebruik is de verleiding groot de splijtstof langer in de 
reactor te laten zitten. Dat geeft een hoger rendement, 
maar ook hoger radioactief afval waar niemand raad 
mee weet. 

Ook Nederland behoort tot de weinige landen die 
zijn gebruikte splijtstof nog in het buitenland opslaat! 
Het wordt tijd dat de opwerkingscontracten van de 
kerncentrales in Borssele en Dodewaard en de proefre
actoren in Petten en Delft worden opgezegd. 

* 
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Bouwstop 
warmte
kracht
centrales 

De mate waarin particuliere ondernemingen warmtekracht
centrales bouwen, vormt een bedreiging voor de centrale 
planning van de energievoorziening, aldus SEP. SEP en 
EnergieNed kwamen overeen geen nieuwe warmtekracht
centrales meer te bouwen tussen 1 februari en 1 oktober van 
dit jaar. Het bedrijfsleven denkt dat de afspraken met de 
overheid inzake energiebesparing In veel branches geen 
haalbare kaart meer zijn. 

Overcapaciteit elektriciteit dreigt 

MARIO DE GUCHT 

De afgelopen jaren heeft het Nederlandse bedrijfsleven 
op grote schaal warmtekrachtcentrales gebouwd. De 
warmte (stoom) die zo'n centrale levert, benut het be
drijf in het produktieproces. De gevormde electriciteit 
wordt voor het grootste gedeelte aan het openbare net 
geleverd. Warmtekrachtkoppeling is voor het bedrijfsle
ven een goede mogelijkheid om de energierekening te 
verlagen. Bovenal is het een manier om efficiënt met 
energie om te springen. Het is een belangrijk instrument 
voor energiebésparing. Steeds meer particuliere onder
nemingen bouwen een grote warmtekrachtcentrale 
naast hun bedrijf. Sinds 1988 zijn een aanzienlijk aantal 
projecten gerealiseerd of staan gepland. Enkele voor
beelden hiervan zijn Hoogovens (20 megawatt), Jonker 
Fris (5,5 megawatt), KNP (55 megawatt) en Akzo (39 
megawatt). De gedecentraliseerde warmtekrachtcentra
les die tot nu toe gebouwd of gepland zijn, hebben een 
gezamenlijk vermogen van 1256 megawatt. Decentraal 
betekent dat deze centrales buiten de centrale planning 
van SEP om gebouwd zijn. 

GROTE BEROERING 

Na het bekend worden van het plan van chemiereus 
Dow Chemica! om in samenwerking met energiedistri
butiebedrijf PNEM een grootschalige warmtekrachtcen
trale te bouwen, ontstond grote beroering. De vier sa
menwerkende stroomproducenten die in de SEP ver
enigd zijn, vreesden een ontwrichting van de centrale 
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planning van de energievoorziening. Volgens ir. Droog 
(directeur van de Electriciteits Produktiemaatschappij 
Zuid-Nederland) dreigt door het grote aantal en door de 
grote omvang van gedecentraliseerde warmtekrachtcen
trales overcapaciteit: Overcapaciteit kost geld, dat uit
eindelijk de verbruiker moet opbrengen. EPZ schat de 
schade van de overcapaciteit zelfs op vele tientallen mil
joenen guldens. 

NIET ONVERWACHT 
Overigens was de grote belangstelling van het bedrijfs
leven voor de bouw van warmtekrachtcentrales al lan
ger bekend. In 1992 wees de zogenaamde groep van 
negen, een gezelschap topfunctionarissen uit de ener
giewereld, in een rapport op de dreigende overcapaciteit 
door de opkomst van private stroomproducenten. In 
hetzelfde jaar waren er al meer aanwijzingen dat de 
bouw van private elektriciteitscentrales behoorlijk popu
lair was. Het ministerie van Economische Zaken had in 
die tijd te weinig subsidie in kas om alle aanvragen te 
honoreren. De projecten werden niet gecontroleerd op 
hun milieurendement, maar er gold het principe "wie 
het eerst komt wie het eerst maalt". Dit had taferelen 
tot gevolg die niet bij een voorverkoop van een popcon
cert of een voetbalinterland zouden misstaan. Mede
werkers van de PNEM brachten voor het ministerie de 
nacht door om een subsidie van 80 miljoen gulden bin
nen te halen. 

ELEKTRICITEITSPLAN 
De centrale planning van de behoefte aan elektriciteit is 
de wettelijke taak van SEP. Hiertoe stelt de SEP iedere 
twee jaar een elektriciteitsplan op. In het plan wordt ge
keken naar de ontwikkelingen van het elektriciteitsver
bruik voor de komende decennia. Aan de hand hiervan 
worden uitbreiding en vervanging van het produktiever
mogen bepaald. Uit het jongste plan van SEP, het elek
triciteitsplan 1995-2004, blijkt duidelijk dat in deze pe
riode een overschot aan produktievermogen dreigt. De 
energiedistributiebedrijven streven in hun milieu-actie
plannen (MAP) naar meer decentraal WKK-vermogen 
(warmte-krachtkoppeling); ook de SEP streeft n~r uit
breiding van het WKK-vermogen. Naast de distributie
bedrijven bouwen bovendien de stroomproducenten 
warmtekrachtcentrales in samenwerking met de indus
trie, bijvoorbeeld voor Shell in Moerdijk (340 megawatt) 
en voor DSM in Geleen (230 megawatt). Voor alle dui-



delijkheid: deze projecten vallen wel onder de centrale 
planning van SEP. 

ANDERii OORZAKiiN 
Andere oorzaken die het dreigende overschot aan pro
duktievermogen verklaren, zijn volgens het elektridteits
plan 1995-2004 onder meer de tegenvallende economi
sche ontwikkelingen. De vraag naar elektriciteit groeit 
minder snel dan men twee jaar geleden dacht Boven
dien is een reductie van 600 megawatt van het beno
digde produktievermogen mogelijk. Een overeenkomst 
met het Belgische elektridteitsbedrijf Electrabel maakt 
het mogelijk dat de elektriciteitsnetten van België en 
Nederland aan elkaar gekoppeld worden. Bij calamitei
ten en langdurig onderhoud aan produktie-installaties 
zal Nederland aan België of omgekeerd België aan Ne
derland stroom leveren. Deze ontwikkelingen leiden tot 
een forse verlaging (1375 megawatt) van het centrale 
(in SEP-verband) producerende vermogen in het jaar 
2002. 

BEZINNINGSPERIODii 
Om een overschot aan produktievermogen te voorko
men hebben SEP en EnergieNed (de distributiebedrij
ven) een overeenkomst gesloten. De afstemming van 
centraal en decentraal vermogen moet beter geregeld 
worden. Niet alle aanvragen van met name bedrijven 
voor de bouw van warmtekrachtcentrales zijn zonder 
meer uitvoerbaar. De projecten die het meest opleveren 
aan energiebesparing tegen de laagste kosten krijgen 

voorrang. Er Is besloten tot een bezinningsperiade 
waarin het aangaan van nieuwe verplichtingen wordt 
voorkomen. Voor de distributiesector gaat het om pro
jecten groter of gelijk aan twee megawatt Voor de pro
duktiesector betreft het projecten die na 31 december 
1995 in gebruik worden genomen. De bezinningsperio
de loopt tot 1 oktober van dit jaar. 

Intussen begint de Industrie zich danig te roeren. Het 
bedrijfsleven wordt de dupe van het besluit vanSEPen 
EnergieNed om voorlopig geen nieuwe warmtekracht
centrales meer te bouwen, zegt de Vereniging Kracht
werktuigen. Deze vereniging behartigt de belangen van 
2500 bedrijven op het gebied van het energiegebruik. 
Deze bedrijven vertegenwoordigen driekwart van het 
zakelijk energieverbruik in Nederland. Volgens de Ver
eniging Krachtwerktuigen missen de bedrijven de voor
delen die warmtekrachtcentrales bieden ( de energie
kosten en de energievoorziening wordt efficiënter en 
milieuvriendeljker). De vereniging vreest dat in veel 
branches de afspraken met de overheid over de ener
giebesparing niet gehaald worden. De grote industriële 
concerns worden niet warm of koud van de aangekon
digde bouwstop. Volgens de SIGE. de organisatie van 
de grootste 24 industriële grootverbruikers van energie, 
is het besluit niet dramatisch. Deze ondernemingen 
hebben hun belangrijkste projecten al uitgevoerd of 
goedgekeurd gekregen. Zij hebben de buit al binnen. 

* 
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Zonneboilers anno 1994 

De zonneboilercampagne loopt mlnder goed dan 

verwacht. Vortg jaar daalde de afzet van zonneboilers. 
De oorzaak ligt In het opraken van de subsidie 
halverwege 1993. 

HARRY WALBURG 

Toch gebeurt er voldoende op het gebled van de zonneboilers. 
Dit voo~aar verscheen het boekje 'Zonneboilers, stand van za· 
ken begin 1994' in opdracht van NOVEM en SENTER (bureau 
voor technologie, energie en milieu). In het boekje staan over· 
zidltelijke rapportages over alle activiteiten van de zonneboiler· 
campagne. 

Voor het eerst sinds het begin van de zonneboilercampagne 
in april1991 nam de afzet van zonneboilers zoals gezegd af. De 
doelsteUing voor 1993 bedroeg 5000 zonnebloilers. Voor 5251 
systemen werd uiteindelijk subsidie aangevraagd, maar voor 
slechts 3332 werd cte subsidie toegezegd. Voor 1040 systemen 
was geen geld meer beschikbaar. Het budget raakte al op 7 juli 
uitgeput. Daarna zijn geen aanvragen meer Ingediend. De doel
stelling van 5000 zonneboilers zou gemakkelijk gehaald zijn, als 
het subsidiebudget groot genoeg was geweest. 

Van de 3332 geplaatste zonneboilers .is 79 procent toege
zegd aan energiedistributiebedrijven en 21 procent aan particu
lieren. De meeste zonneboilers zijn geplaatst in Zuid-Holland 
(energiebedrijven Delfland, EMH en ONS), Gelderland (NUON), 
Overijssel (EDON) en Friesland (NUON). In het zuiden van Ne
derland (Zeeland, Noord-Brabant en Umburg) zijn relatief wei
nig zonneboilers geplaatst. 

ANTIVRIES 

Vorig jaar kwamen allerlei nieuwe type zonneboilers op de 
markt. Nieuw is bijvoorbeeld een zonneboiler gebaseerd op het 
zogenaamde thermosyphonsysteem, waarbij niet-giftige anti· 
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Negatieve tendenzen door 
opraken subsidie 

vries wordt toegevoegd aan het collectorwater. De prijs van dit 
systeem Is beduidend lager dan die van de huidige systemen. 
Dat is gunstig, want de belangrijkste doelstelling van de zonne
boilercampagne luidt namelijk: een verlaging van de kostprijs 
met veertig 9rocent ten opzichte van 1991. Deze verlaging kan 
grt>tendeels bereikt worden door een vergroting van de afzet. 

Verder wordt verwacht dat dit jaar de eerste zogenaamde 
compacte zonneboilers op de markt verschijnen. Bij deze appa· 
raten zijn alle componenten In één dakpaneel geïntegreerd, wat 
het installeren eenvoudig maakt en de warmte-verliezen be
pertct. 

Afgelopen februari werd' de mee~arenafspraak ondertekend 
over de periode tot eind 1997. In die afspraak leggen de partij· 
en zldl vast op de verlaging van de kostprijs met 40 protent en 
op een verhoging van de afzet van 1800 naar 14.000 stuks per 
jaar. De partijen zijn de twaalf producenten van zonneboilers, 
het ministerie van Economische Zaken, EnergieNed, vijf energie
distributiebedrijven, Holland Solaren Novem. 

CEmFICAAT 
De eerste stappen om te komen tot een certificaat voor zonne
boilers zijn Intussen ook gezet TNO-Bouw heeft een methode 
ontwikkeld waarbij de zonneboiler wordt getoetst op op· 
brengst, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en toepas
baarheid. De eerste testen worden binnenkort afgerond. De 
Consumentenbond testte vorig jaar zomer enkele types zonne
boilers. Op de vraag of de aanschaf van een zonneboiler finan
cieel rendabel is antwoordt de bond: "Helaas, enkel In vetgelij
king tot een elektrische boller verdient de zonneboiler zijn inves
tering terug, Bij wannwatertoesteUen op gas is de investering in 
een zonneboiler onrendabel, gezien de huidige energieprijzen." 
De conclusie van de Consumentenbond luidt dan ook dat de 
zonneboiler ieders sympathie verdient, maar dat het apparaat 
nog te duur is. 
N~w In de zonneboilercampagne was de radiocommerciaJ, 

die vorig jaar veertig maal via de regionale omroepen Is uitge
zonden. Toen de subsidie halverwege 1993 op was, Is besloten 
een belangrijk deel van de campagne-activiteiten stop te zetten. 

Opvallend is dat de bekendheid van de zonneboiler in 1993 
nauwelijks is toegenomen. Het aantal mensen, dat ·bij de aan
schaf van een warmwatertoestel een zonneboiler overweegt, 
neemt bovendien af. 

Tenslotte is vorig· jaar de Bedrijfsgroep Zonne-Energie (BZE) 
opgericht. De 171 Installateurs die BZE-Iid zijn, willen zich in de 
komende jaren nadrukkelijk profileren als i~lateurs van zon
neboilers. lets meer dan een kwart van de BZE-Ieden wH dit jaar 
doorgaan met de verkoop van zonneboilers. De belangrijk$te 
reden om ermee te stoppen blijkt de onzekerheid over de subsi
die. 

* 



Terug naar 
de autoloze 
zondag 
De gas-, olie-, kolen- en kernenergielobby 

blijven vertellen dat duurzame energie 

slechts een marginale bijdrage kan leveren 

aan de energievoorziening in de 21ste eeuw. 

Greenpeace liet het Stockholm Environment 

lnstitute in Boston onderzoeken of dit een 

niet al te simpele weergave van onze 

toekomst is. 

PHIUPPE SPAPENS 

Het onderzoeksinstituut moest onderzoeken of op basis 
van kennis over nu bekende technieken verwacht mag 
worden dat in de 21 ste eeuw in de groeiende energie
behoefte voorzien kan worden met duurzame energie 
zodat de inzet van fossiele brandstoffen tegen het jaar 
2100 niet meer nodig is. Extra randvoorwaarden die 
door Greenpeace gesteld werden, waren een snelle en 
forse reductie van de huidige uitstoot van koolstofdioxi
de en de afschaffing van kernenergie in 2010. 

Uit de grafiek waarin het wereldenergiegebruik is 
uitgesplitst naar primaire brandstoffen wordt duidelijk 
dat in het door het onderzoeksinstituut beschreven Fos
sil Free Energy Scenario (FFES) met name zonne· en 

windenergie vanaf 2030 een 'giant step' voorwaarts 
zullen maken. De totale energie-opwekking stijgt ook 
tot grote hoogten. 

Het FFES is uitgegaan van de economische groei
prognoses van de Wereldbank en van het International 
Panel on Climate Change (IPCC) en de bevolkingsprog
noses van de Verenigde Naties. Voorts is aangenomen 
dat de consumptieve levensstijl van de welvaartslaoden 
niet wijzigt en door andere landen wordt overgenomen. 
Indien deze aannames bewaarheid worden, leidt dit uit
eindelijk tot een verveertienvoudiging van de huidige 
economische activiteit in het jaar 2100. 

14 MAAL ZO DRUK 
Hans Altevogt, campagne-medewerker Klimaat en 
Energie van Greenpeace, benadrukt dat dit op zich geen 
aannames zijn die Greenpeace wil ondersteunen. Een 
verveertienvoudiging van de huidige economische acti
viteit betekent immers een enorme aanslag op natuur 
en grondstoffen. Het onderzoek gaat echter vanwege 
de vergelijkbaarheid met andere scenario's uit van de 
officiële ramingen voor economische groei en bevol
kingsgroei. Het belangrijkste doel van dit onderzoek 
was namelijk om tegenwicht te bieden aan de bood
schap van de gas-, olie-, kolen- en kernenergielobby dat 
de energievoorziening in de toekomst slechts kan wor-

8 olie 

mi kernenergie 

D biomassa • kalen 

• zontwind 

11 aardgas 

D hydro/geothermlsch 

Het wereldenergieverbruik volgens het Fossif Free Eenergy Scenario, uitge
splitst naar primaire brandstoffen 

den veilig gesteld door de inzet van steeds meer gas, 
olie, kolen en kernenergie. 

Volgens Altevogt staat het FFES-scenario toch nog 
enige klimaatverandering toe. Uitgaande van het voor
zorgsbeginsel is Greenpeace echter van mening dat de 
uitstoot van kooldioxide al veel eerder dan het onder
zoek aangeeft moet verminderen. 

IN DE PRAKTIJK 
Met het FFES maakt Greenpeace duidelijk dat een toe
komst met schone energie in principe technisch mogelijk 
is. Directeur Zalm van het Centraal Planbureau (CPB) 
vindt dat Greenpeace wel erg optimistisch is over de 
mogelijkheden van technologische ontwikkeling. In het 
Balanced Growth-scenario van het CPB staat het aan
deel van duurzame energiebronnen als zon, wind en 
biomassa in 2015 dan ook veellager ingeschat (5 pro
cent) dan in het FFES-scenario van Greenpeace (30 pro
cent). Volgens Zalm had Greenpeace meer aandacht 
moeten besteden aan hoe het FFES-scenario in de prak
tijk gerealiseerd kan worden. 

Deze kritiek lijkt op zich terecht, want de gedegen 
analyses en berekeningen van Greenpeace worden niet 
afgesloten met een lijst van concrete actiepunten. Deze 
actiepunten zijn echter wel uit het rapport te distilleren. 
Op het punt van 'technologisch optimisme' laat Green
peace bijvoorbeeld zien dat op dit moment slechts 15 
procent van het jaarbudget (van 7.675 miljard dollar) 
van de International Energy Agency besteed wordt aan 
energiebesparing en duurzame energie. Aan onderzoek 
en ontwikkeling van kernenergie wordt 59 procent be
steed en aan onderzoek naar fossiele brandstoffen 15 
procent Hiermee is al een belangrijk verschil in de visie 
van het CPB en Greenpeace op wat 'realistisch' is te 
verklaren. Met het rapport van Greenpeace in de hand 
kan de politieke arena dus wel degelijk bestookt worden 
met voorstellen. Net als met de ecotax wordt het wachc 
ten op het moment waarop de politiek en het Centraal 
Planbureau deze voorstellen overnemen. 

* 
ALLICHT- ZOMER 1994 17 



Wie betaalt 
schade na 
nucleaire ramp? 

De overstromingen in Limburg van december 

1993 waren aanleiding om eens in de 

verzekeringspolis te kijken. En wat blijkt? Elke 

dekking is uitgesloten als zich een kernramp zou 

voordoen. Een kort overzicht. 

Liever een kernramp in Nederland 
dan in België 

TONVANRUEN 

B.ENEGORA 

Via internationale verdragen is de schaderegeling vast
gelegd. Hierbij is gesteld dat de exploitant van de be
treffende kerncentrale altijd verantwoordelijk is, zelfs als 
een derde het ongeval in zijn kerncentrale heeft veroor
zaakt. of wanneer het ongeval ontstaat al.s gevolg van 
een natuurramp. De schade kan een grote omvang krij
gen: persoonlijke schade die onmiddellijk optreedt en 
schade die in de toekomst kan optreden. Verder schade 
aan gebouwen, schade aan gewassen (besmette grond 
en besmette groenten, vee en melk). Ook schade als. 
gevolg van het stopzetten van bedrijfsprocessen. 

De US Nudear Regulation Commission (NRC) ver
richtte een studie naar de schade bij een 'gemiddeld' 
ongeluk. In deze studie, het Sandia-rapport. ging men 
uit van een kernongeval waarbij de hele bevolking in 
een straal van 16kilometer moest worden geëvacueerd. 
De balans: direct 710 doden, blijvend lichamelijk letsel 
bij 2.400 personen en kanker bij 7 .600 personen. De 
commissie becijferde de 'kosten' hiervan op ongeveer 
11 miljard dollar, waarbij nog 10 miljard opgeteld mag 
worden voor de schade aan goederen. 

De kosten van de ramp bij Tsjernobyl worden ge
schat op 15 miljard dollar, alleen al in Rusland. 

SCHADEVERGOEDING 
Het blijkt zeer moeilijk om alle schade vergoed te krij
gen. De wetgever draagt daaraan flink bij. ZOwel aan 
de totaal beschikbare uit te keren som geld als aan de 
rechten van de getroffenen zijn limieten gesteld. Het 
Verdrag van Parijs bepaalt dat de exploitant van een 
kerncentrale minimaal verzekerd dient te zijn voor 220 
miljoen gulden. In andere verdragen is een aanvullende 
ondersteuning van de Staat geregeld. Dit kan tot een 
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bedrag van 460 miljoen gulden oplopen, terwijl de lid
staten een compensatie kunnen geven tot maximaal 
750 miljoen gulden. 

In Nederland geldt per 26 juni 1991 een wet die aan
geeft dat de aansprakelijkheid van de exploitant gaat 
tot 500 miljoen gulden. De Staat kan hierop nog een 
aanvulling geven van maximaal 5 miljard gulden. 

Worden bewoners van Nedertand getroffen door 
een ramp met een Belgische kerncentrale, dan geldt een 
uitkering gebaseerd op de Belgische wetgeving. Er kan 
dus geen aanspraak gemaakt worden op de middelen 
die Nederland normaal gesproken ter beschikking z.ou 
kunnen stellen indien het ongeval door een Neder1and
se kerncentrale zou ~ijn veroorzaakt. 

CLAIMEN VAN R.ECHTEN 
De rechten van de burger die schade opgelopen heeft, 
zijn beperkt Betrokkene kan alleen maar de exploitant 

·aansprakelijk stellen. Betrokkene heeft een claim-recht 
gedurende 10 jaar, waarbij hij binnen drie jaar zijn daim 
dient in te dienen, gerekend vanaf het moment dat hij 
meent schade te hebben geconstateerd. Claims over ef
fecten op de lange termijn zijn dus moeilijk tot onmoge
lijk verhaalbaar. 

Gezien deze beperkingen is dus een integrale 
schadeloosstelling nooit te verwachten. Afgezien van 
het feit dat er weinig te halen valt. want naar aanleiding 
van omvangrijke schade die bij een kernongeval in Doel 
de belendende industrie zal treffen, zullen omvangrijke 
claims binnenstromen waar honderden miljoenen gul
dens mee gemoeid zullen zijn. Dit geldt niet voor de ex
ploitanten van de kerncentrales. De Belgische kerncen
trales zijn verzekerd voor een bedrag van twee miljard 
gulden. 

* 



Theo Potma van International Centre for 

Environmental Technology richtte zich in juli 

1992 per brief tot minister Andriessen van 

Economische Zaken met het voorstel om de 

financiële consequenties van de risico's 

verbonden aan het exploiteren van een 

kerncentrale te laten dekken in de vorm van een 

premietoeslag per opgewekte kiloWattuur. Oe 

premie zou gestort moeten worden in een 

dekkingsfonds, zodat het risico wordt 

overgeheveld van de samenleving naar de 

exploitanten van k~rncentrales. Potma gaf de 

suggestie om een relevante groep 

verzekerlngsexperts bijeen te roepen om de 

hoogte van die premie te laten berekenen. 

Correspondentie risico
afwenteling kernramp 
gesmoord 

WIM 'KERSTEN 

Andriessen heeft het voorstel 'te week' gelegd bij "een 
aantal spefers in het veld, zowel in de elektridteitssector 
als in de verzekeringswereld" . Deze veldspelers reageer· 
den negatief, omdat men van mening is dat het be· 
staande systeem via de Nederlandse Pool voor verzek~ 
ring van Atoomrisico's (Atoompool) mede gezien in de 
context van de Internationale verhoudingen, weinig 

Verzekeraars 
geven niet thuis 

mogelijkheden tot aanpassing biedt. "Wel is binnen dat 
systeem het verzekerde bedrag gestegen van aanvanke· 
lijk 50 miljoen gulden tot 500 miljoen gulden nu. Wan· 
neer op de verzekeringsmarkt In de toekomst meer ca· 
padteit ontstaat, ligt het In de rede dat ook het wettelijk 
maximum mee zal groeien". . 

De Atoompool antwoordde Potma dat "een nieuw 
onderzoek niets wezenlijk nieuws aan de bestaande 
kennis kan toevoegen". De verzekeraars zijn zelfs niet 
bereid deel te nemen aan een brainstorming over deze 
kwestie. Potma benadert Atoompool met de vraag of 
hun klanten (de kerncentrales) de boot afhouden en dit 
voorstel afwijten. 

BOnli WliiGiiiUNG 
"Wij zullen niet nader op uw vragen ingaan", luidt op 
24 maart 1993 het antwoord van BV Bureau van deN~ 
dertandse Pool voor Verzekering van Atoom risico's. Pot· 
ma betitelt deze ontwijkende reactie als een 'duidelijk 
geval van een exploitantenbelang dat de vrije lnforma· 
tie· uitwisseling blokkeert' en legt de reactie van Atoom· 
pool voor aan minister Andriessen. Deze komt niet ver· 
der dan de constatering dat de spelers In het veld hun 
aanvankelijk weigering tot medewerking niet hebben 
omgezet in een positieve opstelling. "Ïk zie geen reële 
mogelijkheid de verzekeraars respectievelijk de elektrict
teitssector tot andere gedachten te brengen" . 

Potma is nog niet verslagen en richt zich weer tot de 
minister met een verwijzing naar de 'Commissie Beek', 
die in 1983 concludeerde dat bij de vergunningverle
ning voor een kerncentrale de eis gesteld behoort te 
worden dat alle risico's door de exploitant-vergunning· 
houder dienen te worden gedragen. "Het is ook in het 
licht van deze uitspraak bepaald vreemd dat zoveel ja· 
ren nadien zelfs pogingen om op termijn iets aan deze 
onterechte afwenteling te doen door de exploitant wor· 
den afgewezen". De minister krijgt het a<Jvies op te tre
den nu blijkt dat zelfs elementaire pogingen tot beëindi· 
ging van de ongewenste afwenteling al door de exploi· 
tant (en in zijn kielzog door de verzekeraar) worden af· 
gewenteld. "Wanneer u als minister dit niet doet, ben ik 
van oordeel dat de kwestie behoort te worden opge· 
pakt door het parlement". 

De inmiddels demissionaire minister heeft een jaar later 
nog steeds niet geantwoord. Het commentaar van Pot· 
ma: "De SEP is bang, want de premie zou zo hoog uit· 
vallen dat kernenergie onbetaalbaar wordt. De maat· 
schappelijke schade van een ongeval met een van de 
kerncentrales zou enige tientallen miljarden bedragen. 
Daarom willen ze de situatie ongewijzigd laten". * 
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Ver voer 
Deze maand vinden de verkiezingen 
van het Europees Partement plaats. 
Een belangrijke uitdaging voor de 
nieuwe partementartêrs zou een 
herbezinning op het gesleep van 
goederen door Europa moeten zijn. 
Het pieldool van de Europese 
Commissie voor nog meer vervoer 
ten behoeve van de werkgelegen· 
held lijkt een duurzame 
ontwikkeling op dit gebled voor 
Europa echter bij voorbaat 
onmogelijk te maken. 

PHIUPPE SPAPENS 

Soja wordt van Thailand en Brazilië naar Nederland ver· 
voerd. Na vet mesten onder veelal beestachtige om· 
standigheden wordt vlees naar Parma getransporteerd 
en geslacht Terug in Nederland wordt het verkocht als 
Parma Ham. Aardappels maken reizen naar het buiten
land van duizenden kilometers alleen om gewassen te 
worden. Volgens Jan Juffermans van de Kleine Aarde 
kan in de landbouwsector dan ook beter in plaats van 
transport gesproken worden van 'ver voer' . 

Wanneer de in de zogenaamde White Paper van 
Delors aangekondigde plannen van de Europese Unie 
uitgevoerd worden om onder andere 12.000 kilometer 
extra snelweg aan te leggen, zal het verkeer door Euro· 
pa nog verder toenemen. Volgens de Independent on 
Sunday werd het oorspronkelijke plan om Europa verder 
te doorkruisen met snelwegen (ten koste van verbete
ring van de spoorwegen) gelanceerd door de European 
Round Table of lndustrialists. In dit invloedrijke lobby
instrument van de industrie hebben onder andere Fiat, 
Volvo, Daimler-Benz, Shell, Total en BP zitting. Zij allen 
hebben een groot belang bij de aanleg van wegen, 
waardoor uiteindelijk weer meer auto's, oie en benzine 
worden verkocht. Toen op 23 oktober van het afgelo
pen jaar de Europese Commissie hun plannen overnam, 
knalden de kurken. van de champagneffessen, terwijl bij 
de milieubeweging de vlag halfstok ging. 

De Europese milieubeweging zal zich de komende jaren 
behoorlijk moeten inspannen om het Europese perso
nen- en goederenvervoer op een duurzaam spoor te 
krijgen. Tijdens een gastcollege in Wageningen schetste 
Nel van Dijk, Europar1ementanër van Groen Unks, een 
aantal strategieën om energiegebruik en milieuvervui
ling door het vervoer te verminderen. De volgende stra· 
tegieën, de zogenaamde vijf V's, moeten volgens haar 
daarbij ingezet worden. 

Verbetering van de Technologie. Hierdoor moet de 
milieubelasting per gereden kilometer afnemen. Dat kan 
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bijvoorbeeld door het ontwikkelen van zuiniger en 
schoner motoren (katalysator, zonne-energie) en door 
schoner brandstoffen (waterstof). Verbetering van de 
logistiek, waardoor de gemiddelde benuttingsgraad kan 
toenemen. Verschuiving van relatief milieu-onvriendelijk 
vervoer door auto en vliegtuig naar milieuvriendelijker 
vervoerswijzen als boot en trein. Veranderen van de 
ruimtelijke organisatie van vervoer, produktie en mark· 
ten waardoor spullen over kortere afstanden worden 
getransporteerd. Met name de markten voor vooral ag· 
rarische prodokten dienen meer op de regio gericht te 
worden. En tenslotte het vermlnderen van de omvang 
van produktie en consumptie, 

Dit voorjaar presenteerde de stichting voor milieuvrien· 
delijk vervoer, Wijs op Weg, haar studie 'Goed op Weg' . 
In dit rapport is berekend of het mogelijk ls om met be· 
hulp van de eerste drie V's aan de eis van duurzaamheid 
te voldoen. Uitgangspunt daarbij was dat aan de voor
spelde groei van het goederenverVoer tegemoet moest 
worden gekomen en dat de huidige ruimtelijke organl· 
satie niet mocht veranderen. Een uitbreiding van het 
aantal personenautokilometers met 25 procent in Euro· 
pa tot 2010 werd dus geaccepteerd. De resultaten van 
Wijs op Weg zijn niet eens onbemoedigend te noemen. 
Voor stikstofoxide en geluidshinder wordt een ruime 
voldoende gescoord, maar op het gebled van teilmaat
verandering wordt slechts een reductie gehaald van de 
uitstoot van koolstofdioxide van ongeveer 40 procent in 
2015. Dit leidt. volgens Van Dijk, tot de conclusie dat 
zelfs met een optimale inzet van de verbetering van 
techniek, logistiek en een verschuiving naar milieuvrien
delijker vervoerswijzen geen duurzame ontwikkeling 
wordt gerealiseerd. De twee laatste V's van Van Dijk's 
strategieën zullen dus ook ingezet moeten worden. Met 
12.000 kilometer snelweg in Europa erbij lijken deze 
strategieën echter bij voorbaat al door de Europese 
Commissie te zijn getorpedeerd. 

* 



UIT~~RJ~ GELICHT 
MARIO DE GUCHT 

Milieurama 
Het Belgische blad Milieurama besteedt aandacht aan de vol
gende onderwerpen: 
• Vrijwilligerswerk blijft basis van natuurbehoud. 

Al bijna 20 jaar is de natuur- en milieuvereniging Omer Wat
tez actief in het pittoreske landschap van de Ardennen. De 
groep, ontstaan als een actiegroep tegen de aanleg van auto
snelwegen, groeide uit tot een gereputeerde milieuvereniging 
met stevige inhoudelijke en professionele werking. Toch zijn 
het vrijwilligers die de club draaiende houden. Een gesprek .... 

• Verduurzaamd hout niet duurzaam voor milieu. 
Arseen wordt in België nog altijd gebruikt voor het impregne
ren van hout. Een behandeling met deze middelen behoedt 
het hout voor vroegtijdige rotting. Volgens de betrokken be
drijven is arseen wel degelijk uit het juiste hout gesneden. 

• Milieubeweging wacht op antwoord. 
Vanaf eind februari voert de milieubeweging actie tegen het 
gebruik van chloor. In het kader van een duurzame ontwikke
ling is een omschakeling van de sterk vervuilende chloorin
dustrie volgens de milieubeweging essentieel. Voorlopig is de 
industrie minder volgzaam. 

En verder onder meer: 
• DuideliJke els voor een duurzaam ruimtelijk beleid In 

Vlaanderen. 
• Haal meer uit je wiJnfles. 
• Fletsen op de helde. 

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: 02-5392217 

Vogelvrije Fietser 
De nieuwste Vogelvrije Fietser gaat dieper in op onder meer de 
volgende onderwerpen: 
• Interview met Europarlementarlêr Nel van DiJk, al Jaren een 

warm pleitbezorgster voor de flets. 
'Europa' heeft zo zijn beperkingen: "De Europese Unie is na
tuurlijk niet verantwoordelijk voor fietspaden in steden". Ze is 
wel enthousiast over het idee om vijf procent van het onder
zoeksbudget voor verkeer aan de fiets te besteden. "Dan 
kunnen we moordfietsen ontwikkelen". 

• Futuristische fletsbaan door het Umeer. 
Supersnel van Amsterdam naar Almere en terug via een be
schutte baan met windkracht vier in je rug. Dat wordt moge
lijk met de door een Almeers ENFB-lid bedachte fietsverbin
ding langs de openbare vervoerbaan die in de toekomst beide 
steden moet gaan verbinden. 

• Architect vergeet vaak de fietsenstalling. 
Sinds 1992 is het wettelijk verplicht om twee procent van de 
vloeroppervlakte van gebouwen te bestemmen voor het stal
len van fietsen. Maar er bestaan geen kwalitietseisen: een te
gelpleinje is ook goed. Projectontwikkelaar MBO geeft het 
goede vóorbeeld en legt de fietsende werknemers van het 
toekomstige kantorencomplex "De Centrale" tegenover het 
Haagse Centraal Station in de watten. 

rsfux,nd enfb 

De Vogelvrije Fietser is een tweemaandelijkse uitgave van de 
fietsersbond ENFB. Voor meer informatie: ENFB, postbus 2150, 
3440 DD Woerden. Telefoon 03480-23119 

Milieudefensie 

Het nummer van afgelopen maand stond boordevol met actu
ele milieu-informatie: 
• Bulderbos tegen landingsbaan. 

De slag om Schiphol begint nu echt vorm te krijgen. Vereni
ging Milieudefensie heeft een stuk grond gekocht op de plek 
waar de luchthaven haar nieuwe landingsbaan gepland heeft. 
Nu nog klei, straks een bulderbos. De eerste bomen gingen 
half april de grond in. 

• Nederland slaat op hol. 
De zogenaamde vervoersprestatie van de Nederlanders is op 
hol geslagen. Elk jaar miljarden kilometers meer met de auto 
en er komen meer en snellere treinen. Bereiken we daardoor 
ook meer? 

• Het werk van vrouwen negeren Is vragen om problemen. 
Vrouwen in de Derde Wereld worden vaak als eerste gecon
fronteerd met milieudegradatie. Milieu is dan ook een belang
rijk thema op de Wereldvrouwenconferentie in Beijing (1995). 
Een gesprek met Gertrude Mongella, secretaris-generaal van 
deze conferentie. 

• Vechten tegen collega's en directie. 
Volgend jaar moeten tegen de tien- en twaalfduizend meest 
milieubelastende bedrijven hun interne milieuzorg op orde 
hebben. Ondernemingsraden die het bedrijf een handje wil
len helpen stuiten nogal eens op tegenwerking van collega's, 
directies of gemeentelijke bepalingen. 

Milieudèfensie is een uitgave van Vereniging Milieudefensie. 
Voor meer informatie: Milieudefensie, Damrak 26, 
1012 U Amsterdam. Telefoon 020-6221366 

* 
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Buiten parlementair 
WILBERT WILLEMS, (EX·) TWEEDE I<AMERUD GROENLINI<S 

Nu kan ik eindelijk de titel van mijn column eer aan 
doen, doordat de verkiezingsuitslag een punt zette ach
ter mijn. parlementaire loopbaan. Het is in zekere zin een 
treurig afscheid, omdat de fractie gehavend achterblijft. 
Maar voor mij persoonlijk lokken er weer nieuwe uitda· 
gingen. Een goede gelegenheid om een balans op te 
maken. We krijgen naar verwachting immers een frisse 
minister van energie en economie, na de vermoeide 
schoolmeester Andriessen. En nu het Europese Hof 
heeft vastgesteld dat energiebeleid niet volledig onder· 
worpen hoeft te worden aan Europese mededinglngs
maatstaven blijft het energiebeleid een nationale aange
legenheid. Als Lubbers naar Europa gaat. is het trou· 
wens nog maar de vraag of dat zo zal blijven. Hij was 
immers de grondlegger van het Europese energie-hand· 
vest en zal er een eer in stellen dat weer nieuw leven in 
te blazen. 

Terugkijkend op bijna vijf jaar Lubbers-liJ levert 
vooral teleurstellingen op: de CO;z-doelstelling is niet 
gerealiseerd; energietresparing is nog grotendeels een 
papieren voornemen; de energieheffing is nog steeds 
niet ingevoerd; het ontwikkelen van wind· en zonoe
energie blijft ver achter bij de doelstellingen; het zoge· 
naamde "dossier kernenergie" blonk uit door vooringe
nomenheld en onvolledigheid; de machtsstrijd tussen de 
produktie- en distributiesector woedt nog steeds in alle 
hevigheid. Het enige wapenfeit in deze kabinetsperiode 
- maar daar hebben ze dan ook nauwelijks iets voor 
hoeven doen - is dat de ontwikkeling van warmte
krachtvermogen stormachtig is geweest. zelfs zo dat de 
SEP en EnergleNed afgelopen jaar besloten om pas op 
de plaats te maken om een meer planmatige ontwikke· 
ling af te dwingen. 

Afgaande op de nieuwe verkiezingsprogramma's 
ben ik er niet gerust op dat er de kotnende jaren wel 
sprake zal zijn van een radicale ommezwaai in het op
branden van onze fossiele gas- en olievoorraden. On
danks de fraaie intenties tijdens de top in Rio in 1992, 
het Klimaatverdrag, het vijfde Europese Mllieu·actiepro-
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gramma en het NMP-2, beloven de harde economische 
groei-doelstellingen van de Europese Unie weinig goeds 
voor het energiebeleid. Zeker als de economie weer 
gaat aantrekken, wat na een recessie onvermijdelijk lijkt, 
zal daarvan een forse opwaartse druk uitgaan op de 
elektriáteitsconsumptie. Niet voor niets willen de mijn
bouwmaatschappijen met alle geweld gaan boren naar 
gas In de Waddenzee nu het moratorium is afgelopen. 
En de begerige blik van de elektriciteitsproducenten op 
de distributie-bedrijven is gevuld met dollartekens. On
der het afgezaagde motto van 'vOOrzieningszekerheid' 
wordt de bouw van nieuwe centrales verder voorbereid. 
Een knappe minister van Economische Zaken die dat 
kan verijdelen. En de bestaande kerncentrales hoeven in 
een kabinet waarin 066 een sleutelrol speelt niet voor 
hun levensduur te vrezen. Zelfs nieuwe kerncentrales 
worden door D66, CDA en WO nog steeds niet uitge
sloten. 

Het is met het energiebeleid net als met de rest van 
het milieubeleid: als de economie kwakkelt is er geen 
geld voor omschakeling vanwege de hoge werkloos
heidslasten en de scherpe internationale concurrentie; 
als de economie floreert kan dat niet omdat anders de 
werkgelegenheid weer inzakt E!n de indusbie haar voor
sprong op de concurrer1tie verliest! Een vicieuze árkel, 
ondanks het feit dat het Centraal Planbureau in haar 
doorrekening van het Groenlinks-verkiezingsprogram
ma zonneklaar heeft aangetoond dat een echte om
schakeling juist tot meer banen kan leiden. Als het om 
de loonkosten gaat. lopen alle grote partijen achter de 
CPB-ájfers aan, maar als het om milieu- en energiebe
leid gaat, worden diezelfde djfers achteloos aan de kant 
geveegd. Het ziet er niet naar uit dat de energieprijzen 
de komende jaren sterk zullen gaan stijgen - ook dat 
staat in de CPB-berekeningen - en dus zal het bedrijfs
leven ervoor blijven kiezen om energie als goedkope 
produktiefactor maximaal te benutten. Onze toekomst 
z.al hun een zorg zijn! 

* 



(ADVERTENTIES) 

Milieucentrum 
De Kleine Aarde 

steekt de handen uit de mouwen 

... doe je dat! 
Steun clat werk' 
Be l 04116-84921 voor cle gratis aktiviteitenk ra nt' 

Donateur worden? 
Voor f 40, - (minimum f 25, -) 
op giro 52730 (o.m "nieuwe donateur ") 
ontvangt u een welkomstpakket en 
elk kwartaal het tijdschrift D e Kleine Aarde 
vol informatie en handige snufjes. 

De Kleine Aarde 
Postbus 151 5280 AD Boxtel 

I 

comfortabel 
energiezuinig 

èn gezond wonen? 

vloerisolatie met 
TONZON Thermoskussens 

hoogste isolatiewaarde 
laagste milieubelasting 

TONZON 053-332391 

Drukker i j Mezclado v.o .f. 
Lange N ie uwstraat 249 
5041 DE Ti lburg 
Te lefoo n : (013) 44 22 99 

WINDENERGIE. 
RENDABEL EN MILIEUVRIENDELIJK! 

Unieke kenmerken van 
De Lagerwey LW 15/75: 

vermogen 75 kW 

wiekdiameter 16 meter 

masthoogte 30 meter 

jaaropbrengst 100.000 tot 180.000 kWh 

hoge terugleververgoeding 
(10 tot 14,2 cent) · 

ook voor bedrijven met een laag verbruik 
rendabel 

grote betrouwbaarheid door jarenlange 
ervaring 

reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst 
in binnen- en buitenland 

investeringssubsidies van 40% tot 50% 
van de projektkosten 

LAGERWEY 
WINDTURBINE B.V. 
Garderbroekweg 175 
3774 JO KOOTWIJKERBROEK 
Tel.: 03423-2265 
Fax: 03423-2353 
Regiokantoor Z.-W. Nederland , 
tel. 01870-7830 



Brandstof 

Olieproblemen 

Nigeria is Aflika's grootste producent van aardolie. Toch 
kampt dit OPEC-land al een jaar met binnenlandse 
energietekorten. Oorzaak is de gigantische smokkel van 
brandstoffen naar de buurlanden waar veel meer te ver
dienen valt. 

Olie wordt steeds belangrijker voor de westerse lan
den, aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA) 
in haar meest recente World Energy Outlook. De 24 
OESO-landen importeren nu nog voor 58 procent om 
hun olieverbruik op peil te houden. In de komende 15 
jaar zal die afhankelijkheid nog verder toenemen tot 70 
procent. Wereldwijd groeit het energieverbruik met 2,1 
procent, zodat de emissies van kooldioxide in het jaar 
2010 met vijftig procent toegenomen zal zijn . 

Spaans dilemma: premie 
voor nieuwe auto 
De Spaanse regering stimuleert haar onderdanen om 
hun oude auto (van minstens tien jaar of ouder) in te 
ruilen en een nieuwe aan te schaffen. Daarbij heeft men 
recht op een korting van 1.400 gulden. Dit is geen mi
lieu-maatregel om oude vervuilende auto's in te ruilen 
voor moderne, schonere en energiezuinige modellen. 
Het is een (laatste?) poging om de sukkelende Spaanse 
auto-industrie op de been te houden. 

Spanjaarden zijn juist zeer zuinig op hun (oudere) 
auto's die ze helemaal 'op' rijden. In een land waar het 
relatief droge klimaat nauwelijks tot roestvorming leidt 
kunnen auto's heel oud worden. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Een ander energieverhaal 

Of waarom een vakantie op Texel goed is voor het 
milieu! ~ 

1--------(' '!~ 

Dromen aan de dijk op Texel 
In het landelijk informatiecentrum over de natuur en cultuur van het waddengebied en de Noordzee, EcoMare op 
Texel, is sinds mei de voorstelling 'Dromen aan de dijk' te bekijken. Het is een kwartier durend diaklankbeeld over 
het energieverbruik van een vakantieganger op Texel en van een kanoetstrandloper, een steltloper die broedt in Sibe
rië, Groenland en Camada en overwintert in West-Afrika. Op de tocht heen en terug verblijft dit vogeltje enkele we
ken in het waddengebied. 

Energiebureau De Knijpkat uit Tilburg droeg een steentje bij tot 'Dromen aan de dijk'. Uitgerekend werd bijvoor
beeld hoeveel een gemiddelde vakantieganger op Texel aan energie verbruikt, hoeveel hij of zij zou verbruiken bij 
een vakantie op Tenerife. De Knijpkatiers leverden ook de cijfers over het jaarlijks energie- en grondstoffenverbruik. 
Die gegevens zijn verwerkt in een boekje dat na afloop van de voorstelling gekocht kan worden. 
EcoMare, Ruyslaan 92, De Koog, 02220-17741, elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur. 
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