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Redactioneel 
Op de aarde is totaal geen gebrek aan energie. Zo valt elk jaar op de Verenigde Staten 

evenveel energie als 250 keer het jaarlijks energieverbruik van dat land. De kunst is 

alleen om deze (gratis) energie om te zetten in een voor ons bruikbare vorm. Een land 

als Noorwegen haalt nu al de helft van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen. 

Op een technisch zeer eenvoudige wijze kan met een zonneboiler energie van de zon 

benut worden voor de verwarming van water. Zonlicht is niet alleen in grote hoeveel

heden aanwezig, maar ook nog eens overal te benutten. Op de recent gehouden Vijfde 

Nederlandse Zonne-energie Conferentie is dit uiteraard naar voren gekomen. Daar

naast is ook aandacht besteed aan duurzame energie in landen van de Derde Wereld. 

Ook zij hebben immers recht op een deugdelijke energievoorziening. Zij zullen naar 

verwachting in de toekomst een sterke groei in hun energieverbruik gaan doormaken. 

In deze Zuidelijke landen zijn de omstandigheden vaak prima geschikt voor de toepas

sing van duurzame energiebronnen. Er is onderzoek gedaan naar de kosten die ge

paard gaan met een dergelijke energievoorziening en het blijkt dat daar een enorme 

potentiële markt is. Duurzame energie te duur? Neen: Duurzame energie is goedkoop! 
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Parkeermeters op zonneenergie ziin ook moge/i ik in het Nederlandse klimaat. 

Sinds kort telt Berli;n 1.500 van dergeli;ke parkeermeters. 
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Een dilemma voor de milieubeweging 

Windmolens in natuurgebieden 

Windmolens leveren milieuvriendelijke 

stroom. Energie uit wind of zon of een andere 

milieuvriendelijke en zeer duurzame bron zou 

daarom geen aanleiding tot protest moeten 

geven. Toch komt er steeds meer protest, ook 

vanuit de milieubeweging, nu de verschillende 

provincies steeds meer moeite doen om het 

toegezegde areaal aan windenergie voor het 

jaar 2000 ook geplaatst te krijgen. 

PETER BIELARS 

De lokaties worden steeds meer omstreden. Moet 

de milieubeweging overal windmolens toejuichen 

of mag ze kwaad worden wanneer turbineparken 

open landschappen voorgoed dreigen te veran

deren en vogels op de vlucht jagen? 

Toen op Kerstavond 1986 de milieupremie

regeling IPW van kracht werd, ontstond vrijwel 

meteen een diepgaand meningsverschil tussen de 

overheid en de natuurbeschermings- en milieu

organisaties. De overheid wilde de plaatsing van 

windturbines stimuleren op die plaatsen waar dat 

uit milieu-oogpunt en uit oogpunt van ruimte

lijke ordening zo gunstig mogelijk was. 'Den 

Haag' wees een aantal gebieden aan. De vogel

bescherming klom meteen in de pen. Waarom 

wees de overheid gebieden aan bij Lauwersoog, 

Almere en Bergen op Zoom: voor vogels juist zeer 

belangrijke gebieden. Plaatsing van windturbines 

vond de Vogelbescherming onverantwoord. 

Het is een dilemma voor de natuurbeschermings

en milieu-organisaties. Ze zijn voorstander van 

deze milieuvriendelijke energie-opwekking. Ze 

vrezen echter voor een grote slachting onder vo

gels. Bovendien zouden vogels gehinderd wor

den in hun trekroutes en noodgedwongen be

paalde gebieden gaan mijden. De meeste wind

turbines zullen de komende jaren in grote open 

gebieden geplaatst worden. 

GEEN GEHAKTMOLENS 

Onlangs kwamen de resultaten naar buiten van 

een uitgebreid onderzoek van het Instituut voor 

Bos en Natuuronderzoek naar de invloed van het 

proefwindturbinepark bij het Friese Oosterbierum 

op de vele vogels in dit gebied. In de periode 

1984-1991 is het vogelgedrag nauwgezet bestu

deerd. Tijdens het onderzoek werden onder an

dere de langsvliegende vogels op de waddendijk 

bij Oosterbierum en in het windpark, een aantal 

kilometers landinwaarts, geteld. Friesland is een 

vogelrijke provincie, die jaarlijks door vele miljoe

nen vogels wordt bezocht. Deze vogels kunnen 

op verschillende manieren last hebben van 

windturbines. Langsvliegende vogels kunnen door 

de wieken worden geraakt; het leefgebied van 

broedvogels, pleisteraars of overwinterende vo

gels kan door de bouw van windparken worden 

versnipperd en de ronddraaiende wieken kunnen 

de vogels verstoren. Uit het onderzoek blijkt dat 

dit allemaal tot op zekere hoogte gebeurt, maar 

dat de vogelonvriendelijkheid van windturbines 

niet moet worden overschat: het zijn geen 

'gehaktmolens'. Zo blijkt een willekeurige langs

vliegende vogel bij het windpark bij Costerbie

rum een kans van één op vijf- tot tienduizend te 

hebben om geraakt te worden door de wieken. 

Zelf 's nachts is bij redelijk zicht de aanvarings

kans niet groot. Vogels blijken redelijk in staat de 

rotoren te omzeilen en vliegen soms zelfs om het 

hele windpark heen. 

Het plan dat de provincie Friesland dit voorjaar 

ter inspraak legde en wat uitgaat van een lang 

lint van grote windmolens langs de gehele Friese 

kust (Afsluitdijk en Waddendijk) krijgt van de 

onderzoekers geen voldoende. Voor de vogels 

pakt dit ambitieuze project relatief slecht uit. 

'WAANZINNIG WADDENPLAN' 

Friesland heeft zich vastgelegd op het realiseren 

van 200 megaWatt vermogen aan windturbines 

in het jaar 2000. Vanuit Leeuwarden wordt enigs

zins provocerend richting Den Haag geroepen dat 

dat alleen nog haalbaar is door het bovenge

noemde grootschalige project uit te voeren. 

Het Friese plan voor de in totaal 270 turbines 

langs de kust wordt als waanzinnig betiteld door 

de Waddenvereniging. Volgens Carla Alma is de 

keuze voor dit plan niet verantwoord, niet vanuit 

uit het oogpunt van vogelwaarden, niet vanuit 

landschappelijk oogpunt en niet in energetisch 
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Winturbine in de Bijlmer. 

Deze montagefoto brengt 

het dilemma, dat nu op het 

platteland, speelt in beeld. 

4 

opzicht. Alma gelooft namelijk niet dat door de 

bouw van de windturbines elders in Nederland 

kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrales uit 
bedrijf genomen zullen worden of nieuwbouw 

wordt uitgesteld. Friesland spreekt wel van ex
port van de windenergie. Maar het prote.st richt 

zich vooral op wat ze "een ernstige inbreuk op 

de openheid van de Waddenkust" noemt. De 

turbines van 40 tot 60 meter hoogte zullen de 

horizon gaan domineren, zeker als ze in een lijn

opstelling geplaatst worden (om de 200 tot 250 

meter). 

Al in 1989 pleitte de milieubeweging ervoor een 

groot deel van de kuststrook tot potentieel ver

boden gebied voor windturbines te benoemen. 

Zij ziet zich sinds vorig jaar gesteund door de PI a

nologische Kernbeslissing Waddenzee waarin de 

overheid stelt dat binnen 1,8 km vanaf de 

Waddendijken geen windmolens geplaatst mo

gen worden (omdat "daardoor het landschap 

aangetast wordt"). Het protest richt zich de laat

ste maanden ook niet alleen op Friesland. Op 

Texel is eveneens deining ontstaan over twee 

plannen om grote turbines te plaatsen in vogel

rijke polders aan de oostzijde van het eiland. Een 

plan om 15 molens te plaatsen lijkt intussen van 

de baan. Een tweede plan om voor1opig twee 
molens neer te zetten, heeftverdeeldheid gezaaid 

in het Texelse college van burgemeester en wet

houders. De wethouders zijn voor, de burgemees

ter tegen. 

Horizonvervuiling is een zeer subjectief gegeven. 

Grote turbines (op Texel gaat het over molens 
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die ongeveer twee keer zo hoog worden als de 

vuurtoren op het eiland) domineren het land

schap, zeker als ze geplaatst worden in grote open 

gebieden waar geen bebouwing voorkomt. Dat 
argument speelt een des te grotere rol in natuur
gebieden of polders waar veel vogels voorkomen. 

Watdat betreft, zijn industriegebieden betere lo

katies. Windturbines in het Sleegebied bij Vlis

singen en op de Maasvlakte leveren nauwelijks 

protesten op. 

"Ik ha der nachtmerjes fan" 
Of het Friese megawindplan doorgaat, valt sterk 

te betwijfelen. Daarvoor zijn de protesten te mas

saal. Op een hoorzitting over het plan varieerden 

de uitroepen van "ik ha der nachtmerjes fan" en 

een "radicale verandering van het Wadden

landschap" tot "blijvend letsel met onevenredige 

grote gevolgen voor de inwoners van de dorpen" . 

Not in my backyard, niet in mijn achtertuin graag, 

oftewel het NIMBY-effect. ledereen is voor wind

molens, totdat ze in zijn of haar achtertuin ko

men. Ik (de auteur, red.) krijg zelf misschien ook 

twee windmolens 50 meter voor mijn voordeur. 

Bijna 60 meter hoog. Bijna twee keer zo hoog als 

de vuurtoren. Juist, ik woon op Texel. Maar ik 

bespaar liever energie. Ik heb geen auto, geen 

diepvriezer. En ik ben lid van een windmolen

coöperatie in Brabant die een kleine windmolen 

in Halsteren geplaatst heeft. Daar was geen pro

test van de omwonenden of de milieubeweging. 

Die molen past tenminste in het landschap. 

* 



Klimaat Top eindigt teleurstellend 

Veel gezweet in Berlijn 

Tijdens de UNCED-conferentle In Rio de 

Janeiro, juni 1992, kwam moeizaam een 

raamtekst voor een Klimaatverdrag tot stand. 

Ruim 160 regeringsleiders spraken In Brazilië 

de Intentie uit hiermee aan de slag te gaan. 

Het streven was om de kooldioxide-emissies 

In het jaar 2000 op het peil van 1990 te 

krijgen. Binnen twee jaar hebben 1171anden 

het Klimaatverdrag daadwerkelijk 

geratificeerd. Het Verdrag trad op 21 maart 

1994 officieel In werking. In Berlijn werden In 

april de resultaten van alle Inspanningen 

besproken tijdens de eerste toetslngs

conferentle van de deelnemende landen. 

WIM KERSTEN 

De eerste negen dagen hebben de onderhande

laars. vaak tot zeer diep in de nacht. met elkaar 

in de clinch gelegen. Bij het begin van deze COP1 

(Conference of Parties nummer 1) was er sprake 

van vier blokken: een groep landen die niet van 

plan was constructief deel te nemen (Verenigde 

Staten, Canada, Australië. Nieuw-Zeeland en Ja

pan, aangevuld met Koeweit en Saoedi Arabië), 

een groep landen die zich voortdurend in de ver

dediging terugtrok (China, India en Brazilië), een 

groep landen die open stond voor initiatieven 

(Europese Unie, waaronder Nederland) en een 

groep landen die met een duidelijk voorstel op 

de proppen kwam (AOSIS, met steun van onder 

meer Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk). 

De grootste weerstand kwam van de Verenigde 

Staten. die geen enkel initiatief toonden. terwijl 

de Arabische, olieproducerende landen overal 

tegen waren. Zij vrezen economische problemen 

als de rijke landen minder olie gaan verbruiken. 

Voor dat laatste hoeft de OPEC nog niet bang te 

zijn, getuige de ontwikkelingen in vrijwel alle lan

den: een toename van C02-emiss.ies over de hele 

linie. 

Ook China ging in eerste instantie in de verdedi

ging, aangezien dit land zich telkens aangevallen 

voelde als de 'stabilisering van kooldioxide

emissies' ter sprake kwam: "Zo krijgen wij niet 

de kans om ons ooit te ontwikkelen". China bleek 

pas bereid tot constructieve deelname vanaf het 

moment dat India haar 'Green Paper' presen

teerde. Dit voorstel hield een mandaat in voor 

een onderhandelingsproces nà Berlijn. met con· 

crete punten om de geïndustrialiseerde landen uit 

te dagen tot forse reductie-doelstellingen binnen 

een bepaalde tijd. Het voorstel kreeg onverwacht 

snel steun van 72 ontwikkelingslanden. inclusief 

China. Het Zuiden nam hierdoor het initiatief over, 

terwijl de geïndustrialiseerde landen hulpeloos 

toekeken. 

FILE 

'Berlijn' stond twee volle weken in de belangstel

ling vanwege de Klimaatconferentie. Buiten het 

pompeuze Internationale Congres Centrum vond 

een tiental mini-conferenties plaats waarin het 

klimaat centraal stond. Jongeren, vrouwen, 

klimaatverbondgemeenten, vakbonden, weten

schappers, kerken, kunstenaars en milieu 

organisaties hadden hun eigen bijeenkomsten 

georganiseerd. Een van de hoogtepunten was een 

demonstratie van bijna honderdduizend fietsers, 

dwars door de binnenstad naar de Brandenburger 

Tor. Het aanzwellend geluid van negentigduizend 

fietsbellen klinkt heel anders dan het geluid van 

auto's. 'Dit is de mooiste file uit mijn leven', al

dus een van de deelnemers. 

RITUElEN 

De laatste drie dagen van de conferentie scho

ven 80 milieuministers aan. Ze spraken de confe-
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Milieuminister 

M. de Boer tiidens de 

Conference of Parties in 
Berli;n. (Foto: DPA) 
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AOSIS De Kleine Eilandstaten 
tevens niet verantwoordelijk voor de 

ontstane situatie ". 

De Malediven, een eilandgroep in de 

Indische Oceaan, werden in 1987 

getroffen door een verschrikkelijk 

zware storm. Een jaar later was het 

weer raak en verdween een van de 

honderden kleine eilandjes onder 

water. In de Stille Oceaan kampten 

Tuvalu, Tokelau, Kiribati en de 

Marshall Eilanden met hetzelfde 

probleem. Reden voor deze onafhan

kelijke staten om hun gemeenschap

pelijk probleem, de mogelijke stijging 

van de zeespiegel door het versterkte 

broeikaseffect, onder woorden te· 

brengen en aan de bel te hangen bÎj 

de belangrijkste veroorzakers. Tijdens 

een AOSJS-bijeenkomst in 1989 

Als oorzaak voor de zeespiegelstijging, 

klimaatverruwing en klimaat

verandering wordt gewezen naar het 

tempo waarin de gefndustrialiseerde 

landen in het Noorden fossiele brand

stoffen verbruiken. De reacties uit het 

Noorden zijn (ook nu nog) sceptisch: er 

is geen sluitend bewijs dat verbranden 

van koolwaterstoffen leidt tot stijging 

van de zeespiegel. " Wij hebben niet de 

luxe om te wachten op sluitend bewijs. 

Dat bewijs, vrezen wi j, is dodelijk voor 

ons", aldus Robert van Lierop 

(Vanuatu) namens de 36 aangesloten 

eilandstaten. 

Langzaam is echter het besef doorge

drongen dat er conaete maatregelen 

genomen dienen te worden. In de 

aanloop naar de UNCED conferentie 

(Rio de Janeirio. 1992) maakte AOS/S 

zich sterk voor een wereldwiid Klimaat

verdrag. Dat Verdrag kwam uiteindeli;k 

tot stand mede omdat de eilandengroep 

éénzesde van het stemmenaantal van de 

Verenigde Naties uitmaakt 

AOSIS vindt het Klimaatverdrag (stabili

satie van broeikasgassen in het ;aar 

2000 ten opzichte van 1990) te slap. 

AOSJS bracht daarom de Toronto

doelste/Jing opnieuw naar voren. Voor 

2005 stelde AOSIS een C0
2
-reductie 

van 20% ten opzichte van 1990 voor. 

Hoewel het AOSIS-protocol niet is 

aangenomen, wordt het wel nadrukke

liik genoemd in het aangenomen 

Mandaat van Berlijn . 

werd de situatie van de Kleine 

Eilandstaten treffend onder woorden 

gebracht u oe laagst gelegen landen 

zijn het meest kwetsbaar en zijn 

De voorstellen van AOSIS, waarvan ook 

de Nederlandse Antillen deel uit maakt, 

zijn lange tijd niet serieus genomen. 

Vijftienhonderd 

parkeermeters op 

zonne-energie marke

ren de Berli;nse binnen

stad. 
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rentie toe en deden volop mee aan de discussies 
over een slottekst. De officiêle toespraken in de 

plenaire vergaderzaal verliepen volgens een ritueel 
zonder weerga. De milieuminister van Letland, 

lndulis Emsis: "Wij hebben het Klimaatverdrag 

niet ondertekend, omdat we niet weten welke 

emissies in 1990 in ons land plaatsvonden. Alle 
cijfers en statistieken uit de Sovjetunie-tijd zijn 

onbetrouwbaar of vervalst. Bovendien hebben we 

onvoldoende financiële middelen om maatrege

len te nemen. En voor de rest gaat alles goed in 

Letland" . Een hartelijk applaus en een woord van 

dank van voorzitter mevrouw Angela Merkel 

'voor de waardevolle bijdrage' . Vervolgens komt 

de ambassadeur van de Verenigde Arabische 

Emiraten, Mohammed Sultan Al-Awais, aan het 

woord: " Wij zijn waarnemer, omdat we vrezen 

dat onze economie te gronde gaat als de doel

stellingen worden nagekomen. Wij stellen het 

Westen voor om de olieprijs te verdubbelen om 

ons te sparen. Dan zullen wij toetreden" . Gevolgd 

door een hartelijk applaus en een woord van dank. 

Uur na uur. 

WATERIG MANDAAT 
Op 7 april, de laatste dag van de conferentie, 

komt een compromis-tekst aan de orde, die uit

eindelijk wordt aangenomen. Tweeduizend 

conferentiedeel nemers, op de huid gezeten door 

ruim tweeduizend journalisten, hebben daarmee 

een waterig onderhandelingsresultaat bereikt. Het 
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Gastland Duitsland is zeer tevreden en de Neder
landse milieuminister M . de Boer deelt in de 

vreugde over "Het Berlijns Mandaat". De confe
rentie besluit tevens het permanente secretariaat 

van het Klimaatverdrag te verplaatsen van Ge

nève naar Bonn. 

Het aangenomen Mandaat concludeert dat er niet 

voldoende is gebeurd sinds Rio. De 117 deelne

mende partijen krijgen de opdracht activiteiten 

te ontwikkelen voor de periode nà het jaar 2000. 
Ontwikkelingslanden krijgen ruimte voor 'duur

zame economische groei', waarbij uitgegaan 

wordt van emissies per hoofd van de bevolking. 

Opmerkelijke winst is dat het AOSIS-protocol 

nadrukkelijk wordt genoemd als onderdeel van 

het proces. Helaas wordt geen tijdslimiet ge

noemd, en dient alles 'in goed vertrouwen' te 

geschieden. In de komende twee jaar dient ge

werkt te worden aan een voorstel met maatre

gelen en reductiedoelstellingen, dat in Tokyo op 

de agenda komt te staan. Een ad hoc ingestelde 

werkgroep zal het onderhandelingsmandaat voor

bereiden en het proces volgen. Een groot verlies 

van de Klimaattop is dat door toedoen van de 

Verenigde Staten de rol van het IPCC (lnter

gouvemmental Panel on Climate Change) is af

gezwakt. 

De nuchtere conclusie moet zijn dat de Klimaat

top niet veel heeft opgeleverd. 



Wel is een lichtpuntje dat er voor het eerst ge

sproken over reductiedoelstellingen nà het jaar 

2000. En China, Braziliê en India toonden zich 

inschikkelijker dan ooit. Alleen in vergelijking met 

de verwachtingen veertien dagen vóór de "United 

Nations Convention on Climate Change" is het 

eindresultaat positief te beoordelen. Toen gaf nie· 

mand nog een cent voor een resultaat omdat alle 

standpunten muurvast lagen. 

Nu moet weer twee jaar gewacht worden tot de 

volgende toetslngsconferentie in Tokyo. Milieu

organisaties zullen hun regeringen onder druk 

gaan zetten om ervoor te z.orgen dat binnen 18 

maanden een voorstel op tafel ligt, zodat 'Tokyo' 

goed voorbereid kan worden. Zo'n voorstel dient 

harde afspraken te bevatten, met hame waar het 

gaat om kooldioxide-reductiemaatregelen in de 
rijke geindustriallseerde landen. 

TOKYO 

De reacties van verschillende groepen die in Ber

lijn de onderhandelingen volgden waren nogal 

verschillend. De Unie van Amerikaanse Mijnwer

kers is ontevreden omdat er maatregelen drei

gen te komen voor beperking van kolenstook. 

De opvallend kleine atoomlobby ziet nog enige 

lichtpuntjes voor de rol van kernenergie. Suisse 

de Réassurances, de Zwitserse herverzekerings

maatschappij, ziet de bui al hangen en vreest voor 
haar bankroet als er niet snel iets gebeurt om de 

kansen op orkanen te verkleinen. Alleen de orka
nen Hugo (1989) en Andrew (1992) kostten sa

men bijna al vijfentwintig miljard dollar aan scha· 

devergoedingen. Ook de IPCC van de Vere

nigde Naties is ontevreden. 

Op de schaduw-conferentie van 160 burgemees
ters elders in Berlijn, werd het AOSIS·protocol 

unaniem ondersteund en aangenomen als uit· 

ganspunt. De burgemeesters namen, mede na

mens een kwart miljard mensen, een resolutie aan 

met dezelfde strekking. Ook de internationale 
vereniging Klimaatverbond, waar 401 Europese 

gemeenten bij zijn aangesloten, nam een resolu

tie aan met gelijkluidende strekking. Voor de 

milieubeweging is het duidelijk dat de verande· 

ring van onderop moet komen. 

De massaal aanwezige milieulobby (met name 

Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Climate 

Network) is zeer ontevreden, maar niet verbit

terd. "Maandag is weer een werkdag", aldus 

Sascha Müller-Kraenner, de nuchtere woordvoer

der van Climate Action Network. De gezamelljke 

milieuorganisaties, met ongeveer 500 vertegen

woordigers in Berlijn aanwezig, eisen dat niet bin

nen 24, maar binnen 18 maanden een voorstel 

gereed moet z.ijn. Dan hebben alle betrokken Fietsdemonstratie bii 

partijen nog een half jaar om zich voor te berei- Brandenburger Tor. 

den op de vervolgconferentie in Tokyo (1997) en 

het voorstel aan te scherpen. "Anders verliezen 

we weer twee jaar. Als er nu niets gebeurt, komt 

het proces van verbeteren van het klimaatbeleid 

overal tot stilstand" . De milieuorganisaties spra-

ken af dat zij hun individuele regeringen op de 

voet zullen volgen en constant onder druk zullen 

zetten om tot concrete resultaten te komen. Het 

AOSIS·protocol zal als richtlijn gaan dienen, om-

dat dit voorstel in Berlijn de steun heeft gekregen 
van China, India en Braziliê. 

* 
171.002.748 ton kooldioxide 

De oudpapierprijs in Duitsland is na de conferentie gedaald. En de teller 

van Greenpeace meldde op de laatste dag dat er sinds het begin van de 
conferentie wereldwijd weer 171 .002.748 ton C0

2 
is geproduceerd door 

alle elektriciteitscentrales samen. 

De Stad Berlijn heeft kosten noch moeite gespaard. Alle deelnemers aan 

de Klimaattop mochten gratis met het openbaar vervoer. Een maand voor 

de conferentie werden 1. 500 parkeermeteres geplaatst. die op zonnecellen 

werken. Ook als het regent is het 'zuiden' goed te vinden: kijk maar naar 

de zonnepaneeltjes. Voor de Klimaattop kende Berlijn geen enkele 

parkeermeter op straat Tijdens de t opconferentie besloot de gemeente

raad dat alle nieuw te bouwen woningen en gebouwen voonien moeten 

worden van zonnecollectoren en zonnepanelen. De stad betaalt /2,00 
voor elke teruggeleverde kilowattuur stroom. Dit uitstekende voorstel 

liikt te zi;n afgekeken van de Nederlandse gemeente Gouda. De stad 

toonde ook dat mobiliteit anders kan door het organiseren van een ma

rathon, een wedstrijd voor human powered vehides en een 'race' van 

elektrische auto's, die aangedreven worden door zonnecellen. 
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En dan nu de weersvooruitzichten 

Het klimaat 
van Europa 

In grote delen van Europa Is het tussen 1980 en 1990 een kwart graad 
warmer geworden ten opzichte van de periode 19S0-1980.1n delen van 

Rusland werd het tot drie kwart graad warmer. Daarentegen lag de gemid
delde temperatuur In TurkiJe en Griekenland 0,25 graad lager, terwiJl In 

grote delen van het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan ten noorden 
van Usland de temperatuur tot ruim een graad lager uitkwam. Deze veran

deringen In temperatuur vallen binnen de natuurlijke klimaat
schommelingen. Ze zijn nog geen bewijs van een versterkt broeikaseffect. 

Dit staat te lezen In " CIImate of Europe .. , een eerste Europese Klimaat
rapportage, die net voor de Klimaatconferentie In Berlijn door het KNMI 

werd gepresenteerd. 

PETER BLELARS 

Aan deze rapportage werkten meteorologen mee 
uit Nederland, België, Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, Finland, IJsland, Groot-Brittannië, Frank
rijk, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk. 
Zwitserland en Hongarije. De weerdiensten uit 
Duitsland, Ierland en Italië leverden een kleinere 
bijdrage. 

'In Europa hebben we 
niets te zoeken ... ' 

Het weer veranderde de laatste jaren voor de leek 
nogal. We merkten weinig meer van de winter. 
Daarentegen beleefden we enkele warme tot zeer 
warme zomers. Maar weer is altijd betrekkelijk. 
Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog de droge 
zomers uit de jaren '70? Weer heeft echter slechts 
betrekking op een korte periode. Over klimaat 
wordt pas gesproken als het over een periode van 
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minimaal 30 jaar gaat. Als in zo'n periode een 
bepaalde tendens op te maken valt, dan kan men 
spreken van klimaatverandering. Maar normaal 
varieert het klimaat ook. Alle veranderingen van 
de laatste jaren passen nog steeds binnen die 
normale schommelingen. De kans echter dat we 
het klimaat wijzigen door de atmosfeer voortdu
rend te verontreinigen is niet denkbeeldig. Een 
paar jaar geleden geloofde nog vrijwel niemand 
bij het KNMI dat het klimaat in Europa warmer 
zou worden door de toename van de zogeheten 
broeikasgassen (kooldioxide, methaan. lachgas, 
ozon en chloorfluorkoolwaterstoffen) in de lucht. 
Nu is men zelfs in deze kringen onzeker aan het 
worden. 

ZON, WIND EN REGEN 
Uit het rapport blijkt dat de grootste wijzigingen 
in het klimaat zich bulten Europa voor doen, op 
de noordelijke Atlantische Oceaan en de noor
delijke IJszee. Daar is het duidelijk kouder gewor
den. Mogelijk een aanwijzing voor veranderin
gen in het stromingspatroon. 
Vrijwel alle weerstations in Europa melden dat het 
in de periode 1980·1990 warmer geworden is. 
In feite is die opwarming al rond 1940 begon
nen. In Noord-Europa is het, op Finland na, nat
ter geworden. In Zuid-Europa is iets minder neer
slag gevallen. In Griekenland is het echter een 
stuk droger geworden. 
Extremen in het klimaat blijven, het woord zegt 
het al, extreem. Hittegolven. extreme droogte en 
zware stormen kunnen altijd voorkomen, zelfs in 
perioden met relatief koud weer. Uit het vaker 
voori<omen van stormen of hittegolven kunnen 
dus niet direct conclusies getrokken worden. Die 
extremen horen nu eenmaal bij het (wispelturige, 
soms niet te voorspellen) weer. 

Het KNMI en met haar alle andere Europese weer
diensten wagen zich nog niet aan conclusies over 
het versterkte broeikaseffect. In West-Europa, 
vooral de landen rond de Noordzee, werd het 
warmer door een ander stromingspatroon met 
meer westen- of zuidwestenwinden, waardoor in 
de winter koude poollucht onze streken niet kon 
bereiken. De atmosfeer boven onze streken was 
op zich niet warmer dan voorheen. Deze gewij· 
zigde stroming hoeft geen direct gevolg te zijn 
van een versterkt broeikaseffect, aldus het KNMI. 
De klimatologen beginnen echter wel rekening 
te houden met effecten van een verdere opwar
ming van de aarde. Die effecten op het klimaat 
zullen zich echter heel geleidelijk en over een veel 
langere periode voordoen dan de relatief abrupte 
wijzigingen in het weer van de afgelopen jaren. 

* 



Niet veel nieuws onder de zon in Veldhoven 

Zonne-energieconferentie 

Een mogelijke meerjarenafspraak voor 

fotovoltaïsche zonne-energ le. Meer nieuws 

had het ministerie van Economische Zaken niet 

te melden aan de deelnemers aan de v ijfde 

Nederlandse Zonne-energ ie Conferentie. 

Bulten dat kan de conferentie een succes 

genoemd worden. M et zo'n 350 deelnemers, 

waarvan een groot deel namens de energie

bedrijven, werd de vijfde editie meteen de 

grootste uit z'n geschiedenis. 

THIJS BELGERS 

PON INSTITUUT VOOR ADVIES, ONDERZOEK EN ONTWIKKEUNG IN NOORO·BRABANT 

afspraak, waarin partijen aangeven, hoeveel 

MegaWatt kan worden gerealiseerd, zowel in 

Nederland als in ontwikkelingslanden. En wat EZ 

betreft, wat wij daarvoor over hebben." 

BELEID ZONNEBOILERS 

Gelukkig was daar ook de Nederlandse Onder

neming voor Energie en Milieu, Novem, om (mo

gelijk) toekomstig beleid concreet toe te lichten. 

In zijn inleiding 'Het nieuwe Novem-meerjaren· 

programma voor thermische zonne-energie' gaf 

Lex Bossetaar aan dat de nadruk blijft liggen op 

het produkt de zonneboiler. Onderzoek. ontwik

keling en marktintroductie blijven ondersteund 

worden. De beoogde 300.000 zonneboilers in 

2010 acht Bossetaar heel goed haalbaar. Diverse 

grafieken gaven weliswaar een achterstand te zien 
van resultaten ten aanzien van doelstellingen, 

maar "dat betekent slechts een verschuiving met C. Dessens. 

Haast gewoontegetrouw verrichtte C. Dessens 

namens het ministerie van Economische Zaken 

de aftrap van de zonne·energieconferentie. Hij 

ging allereerst in op de meerjarenafspraak
zonneboilers (MJA), die vorig jaar werd afgeslo· 

ten tussen onder meer Economische Zaken, de 

zonneboilerindustrie en de energiebedrijven. Des

sens behandelde uitvoerig de totstandkoming van 

de MJA, maar zweeg over verloop en eventueel 

vervolg. In de MJA is onder andere afgesproken 

dat de overheid financiële middelen garandeert 

voor de technologische ontwikkeling en de markt

introductie van zonneboilers, tot eind 1997. Hij 

noemde 300.000 zonneboilers in het jaar 2010 

een " doelstelling". Wat we van EZ kunnen ver

wachten ná 1997, om die doelstelling te halen, 

bleef achterwege. 

slechts enkele jaren" . Bossetaar gaat er daarbij directeur-generaal energie 

Kortom, Dessens leverde vooral nieuws van bijna 

een jaar oud. 'Laten we ons eerst maar eens ge

zamenlijk inspannen, en dan zien we eind 1997 

wel weer verder', lijkt de boodschap. 

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE 

Met betrekking tot fotovoltaïsche zonne-energie 

had Dessens gelukkig méér te melden. Analoog 

aan de meerjarenafspraak voor de zonneboilers, 

zou er ook één voor fotovoltaïsche zonoe-ener

gie kunnen komen: "Wellicht dat er, net als in 

het geval van de zonneboiler, een soort meer· 

jarenafspraak kan worden gemaakt tussen EZ en 

betrokken partijen. Met een looptijd van zeg tot 

het jaar 2000. Een verder weg gelegen jaar mag 

wat mij betreft ook." Dessens pleitte voor "een 

n1ng 
Vel(ih<> 
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van uit dat die kleine achterstand snel weg te 

werken is. 

Naast de (kleine) zonneboiler voor huishoudelijk 

gebruik, wil Novem ook de toepassing van grote 

zonneverwarmingsinstallaties stimuleren. Ook 

hier wordt vooral eerst gericht op kleinverbruikers. 

Het probleem met grootverbruikers is dat hun 

energierekening al relatief laag is door het lage 

grootverbruikerstarief. 

SEIZOENSOPSLAG 
Op het terrein van zon ne-energie en seizoensop

slag blijft het de komende jaren stil. Bosselaar: 

"Eén of twee projecten hiervoor zouden direct 

ons complete budget belasten. Dit zou onherroe

pelijk ten koste gaan van de kleinere toepassin

gen. Wel blijven we de internationale ontwikke

lingen volgen. Zodra er ook perspectieven voor 

Nederland zijn, kunnen we daar op langere ter

mijn alsnog op inspringen." 

Bosselaar hield overigens nog een slag om de arm. 

Het nieuwe Novemprogramma staat nog niet 

helemaal vast. Novem toonde zich bereid zoveel 

mogelijk ideeën van derden in een definitieve 

versie te verwerken. 

DE MARKTOP 
Het thema van de conferentie was 'Met de zon 

de markt op'. Het aantal deelnemers alsook de 

samenstelling ervan was typerend hiervoor. Met 

name energiebedrijven waren sterk vertegen

woordigd. Tekenend was ook de sponsorlijst van 

de conferentie: zes energiebedrijven mochten hun 

naam op het programmaboekje laten drukken. 

Opmerkelijk was de aanwezigheid van de PNEM. 

Dit Noordbrabantse energiebedrijf liet enkele 

maanden geleden al weten toepassing van zon ne

energie te zullen bevorderen. De conferentie 

kwam blijkbaar nog te vroeg voor een stand- of 

posterpresentatie, maar een logo op het program

maboekje was mooi meegenomen. 

Dat energiebedrijven belangrijke intermediairen 

zijn om zonne-energie de markt op te brengen, 

hoeft inmiddels geen betoog meer. Het aanbod -

de produkten - passeerde in sneltreinvaart de 

revue, met tv-presentator Felix Meurders als gast

heer. Tijdens de sessie met de lelijke naam 

'Highlights' kwamen zeventien hoogtepunten uit 

de Nederlandse zon ne-energie drie minuten lang 

aan het woord. Deze presentatie van de aanbod

zijde in een notedop was, vooral door de snel

heid van Meurders, wellicht het hoogtepunt van 

de conferentie. 

FORUMDISCUSSIE 
Maar de voortvarendheid en gevatheid van de 

presentator was helaas onvoldoende om de la-
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tere forumdiscussie op voldoende niveau te til

len. Aan tafel zaten enkele 'markt'partijen 

(VROM, zonneboilerproducent, energiebedrijf, 

consumentenbond, projectontwikkelaar, ge

meente en corporatie) die zich konden uitspre

ken over marketing van zonneboilers. Het ging 

al meteen mis toen enkele forumleden stelden 

dat installateurs te hoge prijzen rekenen voor te 

weinig werk. Dat levert natuurlijk altijd discussie 

op, maar leidt alleen maar af van de vraag 'Hoe 

breng je zonne-energie de markt op?' 

Belegen stellingen over het vermeende geite

wollen-sokken-imago, de rol van de energie

bedrijven en de energieprestatienormering trok

ken de discussie niet verder uit het zompige land. 

Zo is de opvatting van de consumentenbond dat 

subsidies van energiebedrijven consumenten over 

de streep trekken welhaast zo oud als de weg 

naar Rome. 

Ook zou de zonneboiler moeten kunnen concur

reren met een vakantiereis, bijvoorbeeld door het 

systeem aan te vullen met een metertje. lampje 

of display, dat aangeeft wanneer het werkt. Som

mige producenten leveren dergelijke elementjes 

allang, standaard dan wel tegen meerprijs indien 

de klant erom vraagt. 

SUCCES 
Maar al met al kan de vijfde Nederlandse Zon ne

energie Conferentie een succes genoemd worden. 

De alom aanwezige energiebedrijven hebben ruim 

kennis kunnen nemen van de diverse produkten. 

Ongetwijfeld zijn er (goede) zaken gedaan. Nog 

meer dan tevoren is de zon vanaf 20 april 1995 

de markt op. 

* 
Land onder de Zon 
Ter gelegenheid van de plaatsing van de 

tienduizendste zonneboiler in Nederland 

(Gouda, 1 februari '95) is een boek samenge

steld over de betekenis van de zon en haar 

energie voor de Nederlandse samenleving. De 

ontwikkeling van zonneboilers staat centraal. 

'Land onder de Zon' (100 pagina's, met 

illustraties) verschi;nt medio ;uni en gaat 

f 19,95 kosten. 

Te bestellen bi i: Novem, de heer A. van de 

Water, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht. 

[telefoon: 030-363479] 



Vijftien jaar energie-ontwikkelingen 

Biomassa veelbelovend 

VIjftien jaar geleden sprak men nog duidelijk 
van 'alternatieve' energie, bedoeld als brulk

baar alternatlef voor de conventionele 
bronnen. 

In eerste Instantie dacht men toen vooral aan 
zonne-energle en aardwarmte voor ruimte

verwarming. Met aardwarmte Is het In Neder
land niets geworden. Daarentegen zijn wind
energie en vooral blomassa sterk In opkomst. 

Door het broeikaseffect Is men serleus aan het 
onderzoeken om hout of speelale energie

gewassen als brandstof In de 
geïndustrialiseerde landen In te zetten. Vijftien 
jaar geleden overwoog men dit niet. vanwege 

de veronderstelde enorme benodigde hoeveel
heden en de transportkosten. 

PAUL MATIHIJSSEN 

De term biomassa begint een verzamelnaam te 
worden voor allerlei vormen van duurzame ener
gie. Het wordt vaak ook in één adem genoemd 
met energie uit afval. Op de vijfde Nederlandse 
Zonne-energie conferentie werd het een en an
der op een rijtje gezet en werden de nieuwe ont· 
wikkelingen gepresenteerd. 
Deze brede kijk op biomassa levert een positief 
beeld op van de bijdrage die deze energiebron in 
2010 kan leveren: 60 PJ (1 PetaJoule= 1018 Joule, 
de maat voor primaire energie) tegen 50 PJ uit 
wa.rmtepompen, 33 PJ uit windenergie en 20 PJ 
uit zonne-energie, waterkracht en aardwarmte. 
Ter vergelijking: het totale Nederlandse energie
verbruik in 1991 bedroeg 28n PJ. Dat i.s dus in
clusief verwarming en verkeer. 60 PJ is ook equi
valent aan 2.800 MW van het nieuwste type 
kolencentrale (KV-STEG). 
De vervolgnota Energiebesparing gaat al ult.van 
20 PJ biomassa en 21 PJ afvalverbranding in het 
jaar 2000. Daartoe is een plan van aanpak opge
steld waarin twee aspecten aan de orde komen: 
Ten eerste de beschikbaarheid, hoe kom je aan je 
brandstof, en ten tweede hoe zet je die in om 
elektriciteiten/of warmte op te wekken. In theo· 
rie is er ook de optie om blomassa in het verkeer 
in te zetten in de vorm van bio-diesel of blo
ethanol. Het ministerie van Economische Zaken 

wil deze vorm echter niet stimuleren in verband 
met de hoge kosten. 

OUFANTSGRAS 
Ook de teelt van energiegewassen zal op de korte 
termijn nog slechts een bescheiden rol spelen. 
Maar potentieel is dit de grootste energiebron, 
zoals blijkt uit berekeningen die gemaakt zijn door 
de Europese Unie. Het Europees landbouwbeleid 
gaat er van uit dat vanwege de overproduktie 
van voedsel 4,7 miljoen hectare land binnen de 
EU uit produktie genomen moet worden of reeds 
aan de voedselproduktie is onttrokken. Dit are· 
aal kan in principe worden ingezet voor de teelt 
van energiegewassen zoals miscanthus (olifants
gras) of snelgroeiende bomen zoals populieren 
of wilgen. Problemen hierbij vormen vooralsnog 
de kosten, de bereidheid van de boeren en het 
keuzeprobleem: Welk van deze gewassen moet 
er verbouwd worden voor het beste rendement? 
Voorts merkte er Iemand op dat veel van dit land 
in Frankrijk ligt, een land wat nu niet bepaald 
behoefte heeft aan nieuwe energiebronnen. Naast 
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de directe teelt van gewassen kan men er ook 

voor kiezen reststromen te gebruiken, bijvoor

beeld dunningshout, of eigenlijk iedere afval

component behalve metalen of glas. Ook de im

port behoort tot de mogelijkheden. Wat betreft 

de inzet van deze brandstoffen zijn er vijf opties: 

gelijktijdig verbranden met kolen of aardgas, ge

lijktijdige vergassing met kolen of aardgas, en de 

'stand-alone toepassing'. De vierde optie, gelijk

tijdige vergassing met aardgas, lijkt het meest 

veelbelovend. Dit kan al gerealiseerd worden te

gen een kostprijs van 11 à 12 ct per kWh. NV 

Novem doet hier onderzoek naar in het kader van 

het Nationaal Onderzoekprogramma biomassa

vergassing. 

PROJECTEN 
Rekent men ook afval tot de 'familie biomassa' 

dan is er nog een zesde optie, namelijk vergisting. 

Samenvattend kan men dus stellen dat er drie 

manieren zijn voor de omzetting van biomassa in 

energie: verbranding, vergassing en vergisting, die 

allen reeds op bescheiden schaal worden toege

past. De eerste vorm is eigenlijk niet nieuw en 

vormt in de derde wereld nog steeds een belang

rijke bijdrage aan de energievoorziening. Nieuw 

is wel de inzet van schoon resthout in warmte

krachtcentrales, waar de Energiemaatschappij 

Centraal Nederland (EMCN) onderzoek naar heeft 

gedaan. Een grootschalige vorm van energie

opwekking door biomassaverbranding is het bij

stoken van hout in grote kolencentrales. Zo gaat 

de Epon vanaf dit najaar jaarlijks 60.000 ton hout

poeder bijstoken in haar elektriciteitscentrale in 

Nijmegen. Dat levert een steenkoolbesparing op 

van 45.000 ton. De installatie is op dit moment 

in aanbouw. 

De tweede vorm is nog minder ver ontwikkeld 

maar heeft onder andere tot voordeel dat dit een 

hoger rendement heeft en lagere emissies. De 

UNA (de combinatie van stroomproducenten van 

Utrecht, Noord-Holland en Amsterdam) doet hier 

onderzoek naar. Nog in de loop van dit jaar moet 

hiervoor een vestigingslokatie gekozen worden. 

Men denkt hierbij aan een vergasser die een ver

mogen moet leveren van 30 MW aan elektrici

teit. Gedurende de demonstratiefase zullen er 

verschillende tests met bio-brandstoffen worden 

uitgevoerd om te bepalen welke biomassastromen 

in de toekomst geschikt zijn als brandstof voor 

een dergelijke installatie. Hiervoor heeft dus de 

keuze uit diverse reststromen of speciaal geteelde 

gewassen. 

Deze gedachte volgend is het niet bijzonder om 

afval tot de biomassa te rekenen. Met name 

groente-fruit-en tuinafval (GFn kan hier goed toe 

gerekend worden die op zijn beurt vergast (stort-
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gas) en vergist kan worden. Beide procédés wor

den toegepast op de stortplaats de Spinder in Til

burg. Het stortgas wordt gewonnen uit de oude. 

reeds afgedekte stort. De nieuwe installatie is 

sinds februari 1994 operationeel en heeft als in

put het GFT uit de regio. Produkten van vergisting 

zijn, naast biogas, ook compost en gedroogde 

meststoffen. 

BROEIKASEFFECT 
Het is inmiddels genoegzaam bekend dat door 

het op grote schaal inzetten van fossiele brand

stoffen we bezig zijn op even grote schaal bij te 

dragen aan het versterkte broeikaseffect. Boven

dien is het duidelijk dat we daar niet eeuwig mee 

door kunnen gaan. Eens zullen ze opraken. Het 

ligt dan voor de hand om eens te gaan denken 

aan niet fossiele brandstoffen. Door de inzet van 

biomassa kan een koolstofkringloop in stand ge

houden c.q in gang gezet worden als volgt: 

1) C02-binding; bomen zetten tijdens hun groei 

kooldioxide uit de lucht om in hout. 

2) Het bos produceert tijdens elke omloop hout, 

dat weer vrijkomt bij dunningen en eindkap. 

-Een gedeelte van het gevelde hout blijft als dood 

hout achter in het bos. Dit komt in de bovenste 

bodemlaag terecht en valt door vertering uiteen 

in kooldioxide en water. 

-Een gedeelte van het hout wordt afhankelijk van 

de houtsoort de bestemming brandhout, papier

hout, spaanhout, emballagehout of zaaghout. Het 

zaagafval krijgt hierbij een zo hoogwaardig mo

gelijke bestemming als grondstof voor spaanplaat, 

papier of als brandstof. De brandstof valt uiteen 

in energie, kooldioxide en waterdamp 

-Het niet als brandstof ingezette hout zal uitein

delijk ook eindigen als sloophout of als papier

slib, wat weer ingezet kan worden als brandstof. 

Om een goede vervanging te krijgen van steen

kool, zoals bij de nieuwe elektriciteitscentrale van 

de Epon bij Nijmegen is een goede kwaliteit 

brandstof nodig, die naast sloophout of papier

slib ook uit kunststofafval zou kunnen bestaan, 

of een mengsel daarvan om een constante 

calorische waarde te krijgen. 

Ook uit huishoudelijk afval zou in principe een 

dergelijke stroom kunnen worden afgescheiden. 

Deze moet dan wel van een vooraf omschreven 

hoeveelheid zijn en van een vooraf omschreven 

kwaliteit. Voor het creëren van een goede 'refuse 

derived fuel' (RDF) is echter wellicht nog meer 

onderzoek noodzakelijk. 

* 



Nucleaire 
Transporten 
door Nederland 

Over de Enschedese rondweg horen geen nucleaire transporten te denderen. Althans, dat is in de 

zomer van 1994 beloofd. Tot die tijd reden er enkele keren per maand Britse vrachtwagens (afkomstig 

van de Britse Urenco-fabriek te Capenhurst) dwars door de bebouwde kom van Enschede tot aan de 

grensovergang Glanerbrug. Daar nemen Duitse chauffeurs het stuur over om het laatste stukje van 

vier kilometer naar Urenco in het Duitse Gronau af te leggen. Zeer omslachtig en vreemd. Duidelijk is 

dat de chauffeurs zich niet altijd aan de gemaakte belofte houden. In ieder geval werden afgelopen 

oktober weer drie Britse vrachtwagens betrapt en gefotografeerd. 

Groen Links heeft in de gemeenteraad van Enschede het college van B&W gevraagd VROM dringend 

te verzoeken in de vergunning het traject over de A1 en A30 als verplichte route aan te wijzen . En dat 

is dus een probleem. Want in het jaarlijkse overzicht van 'Verleende vergunningen voor het vervoer 

van bestraalde en/of hoogverrijkte splijtstof' staat geen enkele transportbeweging vermeld met be

trekking tot Urenco. 

67 OFFICI~LE TRANSPORTEN 

Het overzicht (van het Ministerie van VROM) meldt 9 afgegeven vergunningen voor in totaal 67 

transporten. Het merendeel betrof veertig transporten "bestraald hoogverrijkt" materiaal vanaf Euratom 

Petten naar het Waalse Instituut voor Bestraalde Elementen in Fleurus, België. Goede tweede is de 

route Borssele - Cap La Hague voor 14 zendingen "bestraald laagverrijkte" stoffen vanuit de kerncen

trale Borssele naar de opwerkingsfabrieken van Cogéma in Normandië. Tegen 1998 mogen we ook 

transporten in omgekeerde richting gaan verwachten. Het lijstje met verleende vergunningen zal dan 

ongetwijfeld langer worden. Volgens een oud contract zal Cogéma het kernsplijtingsafval, dat resteert 

na de opwerking, retour sturen naar Zeeland. De opslagloodsen van COVRA staan klaar om deze 

stoffen voor bijna een eeuw bovengronds op te slaan en te bewaken. 

De onderzoeksreactor van de Technische Universiteit Delft verzond een lading "bestraald hoogverrijkt" 

materiaal naar het Ministerie van Energie in de Verenigde Staten. Euratom Petten verzond (in mei) een 

lading "bestraald hoogverrijkt" naar het Duitse Kernforschungszentrum Leopoldshafen, en ontving 

later in het jaar een lading "bestraald laagverrij kt" van hetzelfde centrum. Het Franse atoomcentrum 

Cerca Romans (verrijkingsfabriek) stuurde 3 zendingen "onbestraald hoogverrijkt" en 1 zending "be

straald hoogverrijkt" naar Euratom Petten. Vanaf het terrein van buurman ECN (Energie Centrum 

Nederland) te Petten gingen drie transporten "onbestraald 

hoogverrijkt" naar General Atomics in San Diego (Californië, 

USA). 

Uit het overzicht blijkt dat van en naar 'Dodewaard' in 1994 

geen enkel transport heeft plaats gevonden. En de talrijke la

dingen "laagverrijkt uranium" vanuit de Ultra Centrifuge

fabriek Nederland te Almelo blijven helemaal buiten de boe

ken. 

Dat is volgens de afspraak met de Tweede Kamer (1987), al

dus H. van Halem, medewerker 'stoffen, veiligheid en stra

ling' bij het ministerie van Vrom. 

Verder is het overzicht zoals steeds onvolledig aangezien geen 

hoeveelheden en stralingsintensiteiten van de ladingen wor

den vermeld. Ook ontbreken de routes die de transporten vol-

gen. ~ 
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Het ministerie van VROM 

presenteert elk jaar een 

overzicht van verleende 

vergunningen voor het 

vervoer van bestraalde en/ 

of hoogverrijkte splijtstof. 

Het overzicht blijkt echter 

bij lange na niet volledig 

te zijn. 

WIM KERSTEN 

Ondanks eerdere toezeg

gingen wordt het 

Heldersplein in 

Glanerbrug nog steeds 

gebruikt voor wisseling 

van chauffeurs. Deze drie 

Britse vrachtwagens met 

containers 'enriched 

uranium' (verriikt ura

nium) werden in oktober 

1994 op de grens betrapt. 

(Foto: Dorpsraad 

Glanerbrug). 
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Wuppertal Instituut schetst grenzen 

Europa Duurzaam 

Om de aarde niet uit te putten, en een eerliJke mondiale verdeling mogeliJk 
te maken, moet Europa 80 procent mlnder grondstoffen gebruiken. De 

uitstoot van koolstofdioxide en het energieverbruik In het algemeen moeten 
drastisch verminderd worden, aldus het Wuppertallnstltuut In de Studie 

'Naar een Duurzaam Europa'. Deze studie Is In opdracht van Frlends of the 
Earth Europe geproduceerd. Uitgangspunt van de studJe was het 'Actieplan 

Nederland Duurzaam' van Vereniging MilJeudefensie (1992) waarin het 
concept mllleugebrulksrulmte werd geoperationaliseerd. Met dit concept 

werd het door ledereen naar zijn of haar smaak Ingevulde begrip "duurzame 
ontwikkeling' concreet gemaakt. 

14 

PHILIPPE SPAPENS 

Milieugebruik.srulmte is de totale hoeveelheid 
absorptievermogen van ecosystemen. energie, 
niet-vernieuwbare hulpbronnen, landbouwgrond 
en bossen. die we over de hele wereld kunnen 
gebruiken zonder een verminderde beschikbaar
heid voor toekomstige generaties te veroorzaken. 
Er is bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid land
bouwgrond die duurzaam gebruikt kan worden; 
vanwege het broeikaseffect is een beperkte hoe
veelheid C01-emissies acceptabel; er Is een be
paalde hoeveelheld niet-vernieuwbare hulpbron
nen beschikbaar, etc. 

leder individu heeft hetzelfde recht (niet de plicht) 
om gebruik te kunnen maken van een gelijk deel 
van de milieugebruiksrulmte van mondiale hulp· 
bronnen. Eén van de consequenties van het 
gelijkheidsbeginsel is dat het hulpbronnengebruik 
in de rijke landen aanzienlijk moet worden terug
gebracht (zie figuur 1). De mllieugebrulksrulmte 
van energie, bijvoorbeeld. is 1,7 ton C02 per 

hoofd van de bevolking per 
jaar. Het huidige gebruik in 
Europa (zonder de republieken 
van de voormalige Sovjetunie) 
is 7,3 ton. In Nederland stoot 
men circa 10 ton co2 per per
soon per jaar uit. Europa In het 
algemeen en Nederland in het 
bijzonder zullen dus hun ge· 
bruik van de mllleugebruiks
ruimte voor energie moeten 
terugbrengen. Voor verschil
lende hulpbronnen heeft het 

ALLICHT • ZOMER 1995 

Wuppertallnstituut de milieugebruiksruimte be
rekend. Naast energie is ook voor niet-vernieuw
bare grondstoffen, landgebruik, hout en water 
(met andere beperkende grootheden dan voor 
energie) de milieugebruiksrulmte gepresenteerd. 

Het (versterkte) broeikaseffect vormt. volgens het 
Wuppertallnstituut. bij energieverbruik het be· 
langrijkste probleem. Het voorkomen van dit pro· 
bleem Is het uitgangspunt voor de kwantificering 
van de milieugebruiksruimte voor energie. De 
aanbevelingen van het intergovernrnental Panel 
on Climate Change (IPCO zijn hiervoor het uit
gangspunt. Het IPCC voorspelde in zijn 'business 
as usual' -scenario dat de wereldtemperatuur in 
2025 met 1°C zal zijn toegenomen en met 3°C 
tegen het eind van de volgende eeuw. Dit zal lei· 
den tot aanzienlijke (regionale) klimaat
veranderingen. Recent onderzoek door het IPCC 
in 1994 bevestigt deze inschatting. 
De mondiale emissies van C02 bedragen nu ge· 
middeld ongeveer 4 ton per hoofd van de bevol
king per jaar. Om binnen onze milieugebruiks
ruimte te blijven (en dus aan het door het IPCC 
gestelde doel te voldoen) is de grens 2 ton co2 
per hoofd van de bevolking per jaar. Dit komt 
neer op een reductie van 1 tot 2% per jaar. Als 
rekening gehouden wordt met de bevolkingsgroei 
in de wereld moeten de emissies in 2050 terug 
gebracht zijn tot 1,7 ton C0

2 
per hoofd van de 

bevolking per jaar. Op basis van bestaande 
energiescenario's zijn door het Wuppertal lnsti· 
tuut tussentijdse streefwaarden gedefinieerd. 
Voor 2010 Is de streefwaarde 5,4 ton 
koolstofdioxide per persoon per jaar. 

DUURZAAM ENERGIESCENARIO EUROPA 
In het FFES (Fossil Free Energy Scenario) heeft 
het Stockholm Environmental lnstitute een ma· 
nier beschreven waarop de door het Wuppertal 
Instituut gestelde reductiedoelstellingen bereikt 
kunnen worden op een economisch aantrekke· 
lijke manier. Het FFE-scenario maakt gebruik van 

alle beschikbare opties om het energieverbruik te 
verminderen. Over een korte periode leidt een 
stijging van aardgasverbruik tot een daling van 
C01 -emissies. Naast een toename van het ren· 
dement en energiebesparing zou het aandeel van 

vernieuwbare energiebronnen moeten toenemen. 

Andere studies voorspellen, zo stelt het Wuppertal 
Instituut, grotere mogelijkheden op het gebied 
van rendementsverbetering. Het gevolg is min
der energieverbruik, wat leidt tot een daling in 
de vraag naar (vemieuwbare) energie. Zo is bij
voorbeeld het energiebesparingspotentieel van 
vijf Europese landen door het International Pro-



ject for Sustainable Energy Paths (IPSEP) geschat 
op circa 40 %. Door het Wuppertal Instituut 

wordt daarom een iets minder optimistische 
inschatting gemaakt, in vergelijking met het FFES, 
van het gebruik van vernieuwbare energiebron
nen m Europa. Dit vanwege de volgens haar be
perkte hoeveelheid land die hiervoor in Europa 
aanwezig is. De conclusie is dat het maximaal 

toegestane energieverbruik in 2010 voor Europa 
98 GJ per hoofd per jaar bedraagt, waarvan 78 

GJ afkomstig is van fossiele hulpbronnen. De ge
middelde Europeaan verbruikt op dit moment 
gemiddeld 123 GJ en de gemiddelde Nederlan
der zelfs 168 GJ per jaar. 

OESO VOORSPELT: ENERGIEVERBRUik ZAL 
TOT 2010 FORS TOENEMEN 
Het Wuppertal Instituut laat de noodzaak zien 
van drastische veranderingen in energieproductie 
en consumptie in de geïndustrialiseerde landen 

om op de lange termijn mondiaal binnen de 
milieugebruiksruimte te blijven. Het FFE-scena
rio heeft aangetoond dat zo'n verandering mo
gelijk en economisch haalbaar is. De studie van 
IPSEP (1993) toont zelfs aan dat Frankrijk, Duits

land, Italië, Nederland en het Verenigd Konink
rijk tegen het jaar 2020 ongeveer 45-70 miljard 
ECU (circa 90-140 miljard gulden) kunnen be
sparen door de toepassing van Least Cost Plan
ning in vergelijking met business-as-usual scena
rio's. Toch lijken juist deze scenario's werkelijk
heid te worden. 
Het International Energie Agentschap (onderdeel 
van de OESO) publiceerde eind april dat de 
wereldvraag naar energie tot het jaar 201 0 met 
35 - 40% zal toenemen. De vraag naar aardgas 
zal met 30 à 45% het snelst toenemen. De uit
stoot van koolstofdioxide zal, volgens het IEA, 
bij het uitblijven van duidelijke politieke beleids
wijzigingen gelijke tred houden met de groei van 
het energieverbruik. 
De milieugebruiksruimte van energie zal dan nog 
verder overschreden worden. Om dit proces te 
veranderen zal het Westen snel over moeten gaan 
tot het besparen van energie en het verminderen 

van van de C0
1
-uitstoot. Zolang dit niet gebeurt 

zullen Zuidelijke landen het oude industriali

seringsmodel blijven volgen. Dit is tijdens de 
Klimaatconferentie in Berlijn wederom duidelijk 
geworden. Terecht stellen de Zuidelijke landen dat 
het Westen voorop dient te gaan in het klimaat
beleid. 

EUROPESE DEBATTEN OVER PRODUkTIE EN 

CONSUMPTIEPATRONEN 
Om de discussie over de benodigde veranderin

gen in produktie en consumptie in Europa te sti-

muleren heeft Friends of the Earth Europe een 

Europese Campagne gestart. Aan deze Campagne 
doen dertig landen in Europa mee. In al deze lan
den zullen tussen milieubeweging en industrie, 
bedrijfsleven. overheden. vakbonden. enzovoort 
debatten georganiseerd worden over het veran

deren van de huidige produktie en consumptie
patronen. Maria Buitenkamp, coördinator van dit 
Europese project, zegt hierover: "Ook met een 
gering beslag op schaarse hulpbronnen kan er 
heel wat welvaart zijn. Maar je moet er wel wat 
voor doen. Ten eerste moeten energie en grond

stoffen veel efficinter. zuiniger. slimmer en duur
zamer worden be11ut. Dat betekent veel her
gebruik. Ook moeten voorwerpen en goederen 
worden ontworpen vanuit een andere gedach
tengang: ze dienen eco·efficiènt te zijn. Produk· 
ten moeten worden 'gedematerialiseerd': ze die
nen te worden gemaakt van heel weinig recycle
baar materiaal, stevig zijn, weinig energie gebrui

ken bij produktie en tijdens gebruik. en ze moe
ten lang meegaan. De tweede voorwaarde is dat 
we ons in enkele zaken dienen te beperken. Het 

gaat daarbij bijvoorbeeld om mobiliteit die we
reldwijd een groot deel van ons energieverbruik 
opslokt. We merken dat de milieugebruiksruimte
benadering internationaal steeds meer steun 
krijgt. Als er. mede door de debatten die in heel 
Europa worden georganiseeerd, genoeg steun uit 
verschillende delen van de samenleving komt. dan 

zullen de politici uiteindelijk wel volgen". 

* ALLICHT· ZOMER1995 

De Studie 'Naar een 

Duurzaam Europa' is in 

alle talen van de Europese 

Unie (EU-12) beschikbaar. 

De Nederlandse vertaling 

kan besteld worden bii 

Milieuboek in Amsterdam 

(020·62244989). 

Informatie over de Europa 

Duurzaam Campagne: 

Vereniging Milieudefensie 

(020-6256547). 
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Overzicht nationale energie-heffingen 

Nederland niet in 
de kopgroep 

Zes landen van de 
Europese Unie kennen 

reeds nationale energie
heffingen. Ere wie ere 
toekomt: het land dat 

tot twee keer toe 
weigerde toe te treden, 

Noorwegen, begon al in 
1952 met een energie-
heffing in de vorm van 

een heffing op het 
stroomverbruik van 
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ALEXANDER DE ROO 

GROENLINKS IN EUROPA 

Noorwegen loopt nog steeds voorop. De effec
tieve kleinverbruikersheffing bedraagt 15 Ecu [drca 
f 31 ,50] per ton uitgestoten C02• Vergelijk dat 
met de door de groene Italiaan Ripa di Meana in 
1991 voorgestelde Europese energieheffing voor 
het jaar 2000 van 10 dollar per barrel olie, wat 
overeenkomt met 18 Ecu per ton C02• 

Zweden is de absolute koploper. De heffing op 
energie en transport bedraagt omgerekend 33 Ecu 
per uitgestoten ton C02• Ook voor het binnen
landse vliegverkeer! De Zweedse kerosine-heffing 
bestaat al. De eigen industrie wordt slechts met 9 
Ecu belast. In uitruil voor deze energieheffing werd 
in Zweden de belasting op kapitaal en arbeid ver
laagd. Kortom, Zweden en Noorwegen hebben nu 
al een kleinverbruikersheffing, die qua orde van 
grootte hetzelfde niveau heeft als de voorgestelde 
Europese energieheffing in 2000. Alleen wordt de 
eigen industrie geheel of grotendeels ontzien. Een 
Europese energie-heffing zal het politiek mogelijk 
maken om ook de grootverbruikers te belasten. 
Overigens verlangt de Europese Groene fractie een 
heffing van 20 tot 25 dollar per barrel olie, onge
veer 35 Ecu per ton uitgestoten C02• De opbrengst 
is bestemd om de belasting op arbeid te verlagen, 
en voor een energiebesparingsfonds. Zo'n hoge 
heffing is nodig om 20 % C0

2 
reductie in 2005 te 

realiseren. 
De Finnen kennen een energieheffing (60 % C02 

en 40 % energie) van ongeveer 14 Ecu per ton 
C02• De nieuwe paars-plus regering (sociaal-de
mocraten, conservatieven, linksen en groenen) wil 
deze energieheffing verhogen en in ruil daarvoor 
de belasting op arbeid verlagen. 
Denemarken voerde in 1977 milieu-heffingen in 
op olie en elektriciteit. Sinds 1982 worden ook 
kolen en bruinkool belast. In 1992 volgde een 
kleinverbruikersheffing van 3.3 Ecu per ton C0

2
• 

Tezamen met de andere heffingen ongeveer 5 Ecu. 
Dat is vergelijkbaar mat de eerste stap voor de Eu
ropese energieheffing van 3 dollar per barrel olie. 
Door deze maatregelen en door energiebesparings
subsidies gaat het Denemarken lukken om in 2005 
20 % minder co2 uit te stoten dan in 1990! 

ALLICHT - ZOMER 1995 

Belgiê voerde op 1 augustus 1993 een zeer be
scheiden energieheffing voor kleinverbruikers in: 
340 BF per 1000 liter stookolie en 55 BF per 1000 
KWh. De opbrengst wordt gebruikt om het 
werkgeversaandeel van de sociale zekerheid te 
verlagen. Tijdens de onderhandelingen over de 
Belgische eco-tax stelden de groene partijen 
AGALEV en ECOLO een serieuze energie-heffing 
voor; socialisten en christendemokralen gaven niet 
thuis. Het resultaat is slechts een heffing op ver
pakkingen. 
Het Verenigd Koninkrijk kent ook een klein
verbruikersheffing van 10% op elektriciteit. De 
opbrengst van deze heffing ging in het eerste jaar 
voor 98.5 % naar de atoomindustrie. Nog steeds 
gaat 95 % naar kernenergie en slechts 5 % naar 
hernieuwbare energiebronnen. De Europese Com
missie dit 'okay'. 
Nederland voerde in 1992 een heffing op zware 
brandstoffen in. Dat was 2.3 Ecu .per ton C0

2 
en 

0.2 Ecu per GigaJoule. (50 % energie 50 % C02) 

Dat is ongeveer gelijk aan de Deense heffing. Po
sitief is wel dat deze brandstofheffing ook voor de 
industrie geldt. Helaas verdwijnt de opbrengst sim
pelweg in de staatskas en wordt niet gebruikt voor 
milieu-investeringen, verlaging van de belasting op 
arbeid of een combinatie. De aangekondigde klein
verbruikersheffing op gas en elektriciteit per 
1.1.1996 is nog erg gering, terwijl de industrie en 
ook de glastuinbouw ontheffing krijgen. Deze 
paarse aanpak is niet veelbelovend. 

EUROPESE 'ZERO TAX' 
In juni zal het Europees Parlement waarschijnlijk 
haar advies over een Europese heffing aannemen. 
Belangrijk bestanddeel wordt de mogelijkheid van 
de zogeheten "zero-tax". Landen als Groot
Brittanniê en Spanje, die geen Europese energie
heffing willen, voeren een nul-heffing in. Op een 
later tijdstip moet dat dan een positief getal wor
den. Wanneer "later" is, wordt opengelaten. Dit 
is in essentie de strategie, waar de milieubeweging 
in Europa al lang voor pleit om nog iets van de 
Europese energieheffing te redden. Eindelijk zijn 
ook de socialisten en de christen-democraten ge
zwicht. De nieuwe milieu-commissaris Ritt Bjerre
gaard (Denemarken) is het met deze aanpak eens, 
maar zij wil niet het initiatief nemen. De Franse 
milieu-minister is ook voor en zal het voorleggen 
aan de milieu-ministerraad van 22 juni. Als de mi
lieu-ministers het eens worden, dan wordt het een 
zaak van Minister van Financiên Zalm en zijn 14 
collega's om eindelijk de Europese energie-heffing 
in te voeren. Ook al doen Groot-Brittanniê en 
Spanje voorlopig niet mee. 

* 



Vriibli;vendheid is overal troef 

Energiebesparingsconvenanten 

Om de energie-efficiency binnen het bedrijfsle-
ven te verbeteren zet het Ministerie van 

Economische Zaken sterk In op 
energlebesparlngsconvenanten, de zogenaamde 

MeerJaren-Afspraken (MJA}. 
Bij deze aanpak Is een aantal kanttekeningen 

op z'n plaats. Stelt de afgesproken doelstelling 
werkelijk wat voor? Verloopt de uitvoering 

volgens plan? Hoe is de controle geregeld en 
wat Is de rol van maatschappelijke organisaties 

In dit proces? Tegen deze achtergrond analy
seerde de Stichting Natuur en Milieu, met 

financiële steun van het Wereld Natuurfonds, 
de meerjarenafspraken. 

GERT KELFKENS 

STICHTING NATUUR EN MILIEU 

Een versterkt broeikaseffect vormt een bedreiging 

voor de diversiteit van de natuur en de leef
omstandigheden van de mens. Kooldioxide (COl) 
afkomstig van verbranding van fossiele brandstof
fen draagt in belangrijke mate bij aan dit broeikas
effect. Terugdringen van de COl-emissie is daar
om dringend nodig. De klimaatcommissie van de 
Verenigde Naties schat dat de mondiale COl
emissie met 60 procent moet worden terugge
bracht om ernstige ontregeling van ons klimaat
systeem te voorkomen. 
De doelstelling van de Nederlandse overheid uit 
het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan - een 
COl-emissiereductie met 3 tot 5 procent In 2000 
- steekt hier schril bij af. De overheid wil deze 
doelstelling vooral bereiken door efficiënter 
(eind)gebruik van energie. De energie-efficiency 
van de Nederlandse samenleving moet in de pe
riode 1989-2000 met 17 procent verbeteren. Om 
dit te realiseren heeft de overheid een scala aan 
mogelijkheden zoals: wetgeving en regulering, 
economische instrumenten (subsidies en heffin
gen) en convenanten tussen overheld en bepaalde 
'doelgroepen'. De laatste jaren zijn convenanten 
erg populair bij de uitvoering van het milieube
leid. Ook het Ministerie van Economische Zaken 
(EZ) sluit zich bij deze trend aan; energiebespa
ringsconvenanten (Meerjarenafspraken, MJA's) 
met de verschillende doelgroepen (industrie, agra-

rische sector, zorgsector) vormen het belangrijkste instrument in het 

energiebespalingsbeleid. 

MJA-AANPAI< 
De Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) speelt een cru
ciale rol in de MJA-aanpak. Namens het Ministerie van Economische Zaken 
treedt de Novem in gesprek met het bedrijfsleven, per sector vertegenwoor
digd door de branche-organisatie. Bij concrete bereidheid om de energie- effi
ciency te verbeteren sluiten EZ en de branche-organisatie een intentieverklaring 
af. Aansluitend stellen bedrijven die willen meedoen gedetailleerde besparings
plannen op. Ook wordt een globaal 'meerjarenplan ter verbetering van de ener
gie-efficiency' (MJP) voor de sector opgesteld. MJP en bedrijfsbesparingsplannen 
vormen de basis voor de MJA, die wordt gemaakt tussen het Ministerie van 
Economische Zaken (namens de Staat) en de branche-organisatie (namens de 
sector). Individuele bedrijven die willen meedoen geven dit aan door een 
toetredingsbrief. De Novem is verantwoordelijk voor onderzoek en monitoring 
van de voortgang. 

Momenteel zijn er 28 MJ!l{s afgesloten. Vooral binnen de industrie, maar ook 
in de glastuinbouw, de zorgfederatle, het onderwijs, de KLM en Schiphol. De 
meeste MJ!l{s mikken op 20 procent efficiency-verbetering in het jaar 2000 ten 
opzichte van 1989. Het draagvlak voor de MJ!l{s bij het bedrijfsleven is groot. 
Per sector doet zo'n 80 procent van de bedrijven mee. 

VOORTGANG 
Voor 14 van de 28 MJ!l{s zijn nu voortgangsrapportages beschikbaar. Enkele 
zeer grote energieverhulkers (chemische industrie, metalelectro) hebben nog 
niet over de voortgang gerapporteerd. De prestaties van de verschillende sec
toren lopen sterk uiteen. Een viertal doet het goed (ijzer- en staal, Philips, sui-
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ker, brouwerijen) en soms aanzienlijk beter dan 

verwacht (Philips, brouwerijen). Een middengroep 

(papier, zuivel, glas, non-ferro, margarine/vetten, 

cement) ligt wat achter maar heeft de taakstel

ling nog binnen bereik. De overige sectoren (glas

tuinbouw, kalkzandsteen, textiel, vleesverwer

king) liggen ver op achter op het. 
De doetgroep industrie voldeed in 1993 met een 

gemiddelde van 8 procent efficiency-verbetering 

aan de verwachting. Gerekend over alle doelgroe

pen was er in 1993 een achterstand van 3 pro

cent op de taakstelling van 8 procent. 

STERKE PUNTEN 
In de MJA-aanpak ligt de verantwoordelijkheid 

voor het verbeteren van de energie-efficiency 

vooral bij bedrijven zelf. Overheid en de Novem 

spelen een sturende en faciliterende rol. De 

meeste bedrijven vinden dit stimulerend en mo

tiverend. Een stukje milieubeleid wordt hiermee 

binnen de sector zelf verankerd. Dat wordt 

'verinnerlijking' genoemd. 

De gedetailleerde inventarisatie van energie

verbruik en besparingsmogelijkheden werkt nogal 

eens als 'eye opener'. Het 'energiebewustzijn', 

een belangrijke randvoorwaarde voor efficiency

verbetering, neemt toe. Daarnaast wordt duide

lijk dat energiebesparing ook kostenbesparing 
betekent. 

ZWAKKE PUNTEN 
Alle sectoren hebben ongeveer dezelfde doelstel

ling, namelijk 20% efficiency verbetering in 2000. 

Echter, de technisch mogelijke en haalbare be

sparing varieert tussen 24-51 procent Dat is ex

clusief warmte-krachtkoppeling. De 20 procent

doelstelling is dus nogal behoudend. Verder is de 

doelstelling onvoldoende over de sectoren gedif

ferentieerd. In sectoren waar voor het van start 

gaan van de MJNs veel aan energiebesparing is 

gedaan kost 20 procent efficiency-verbetering 

moeite. Daarentegen kunnen sectoren waarvoor 

1990 nauwelijks op energie is gelet - en waar soms 

wel 50 procent efficiency-verbetering mogelijk is 

- deze 20 procent zeer eenvoudig realiseren. Zo 

worden voorlopers gestraft en achterlopers be

loond. 

De betrouwbaarheid van de gegevens waarop de 

overheid de voortgang beoordeelt is onvol

doende. Meestal verstrekken .individuele MJA

bedrijven gegevens aan de Novem, maar con

trole van deze gegevens door de Novem of een 

andere instantie, is er niet. Soms krijgt de Novem 

geen gegevens over de bedrijven zelf, maar moet 

zich op branche-totalen baseren. Hierdoor heb

ben de Novem en de overheid onvoldoende in-
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zicht in wat er precies bij de bedrijven gebeurt. 

RENTABILITEIT 
Verbetering van de energie-efficiency levert 

meestal geld op. Dit zou tot een voortvarende 

energiebesparing moeten leiden. In de huidige 

convenanten-praktijk werkt het echter anders. 

Alleen de zeer rendabele investeringen, die zich 

binnen 3 tot 5 jaar terugverdienen, worden uit

gevoerd. Een groot pakket besparingsmaat

regelen blijft dus achterwege. 

Verder zijn de MJP\s te vrijblijvend; Bedrijven heb

ben slechts een 'inspanningsverplichting' en zijn 

daarom moeilijk op de doelstelling afrekenbaar. 

Sancties bij niet halen van de doelstelling ontbre

ken. Een effectieve aanpak van de achterblijvers 

is er niet. De ontbindende voorwaarden in de 

MJP\s zijn zo ruim dat bedrijven eenvoudig kun

nen opzeggen. Zo is er meestal een clausule op

genomen dat de MJA kan worden opgezegd als 

er een energieheffing voor het bedrijfsleven komt. 

Indirect kunnen dergelijke ontbindende voorwaar

den het energiebeleid onder druk zetten. 

Bij de MJA-aanpak is de cruciale informatie ge

heim. Informatie over de besparingsplannen en 

de voortgangsrapportages op bedrijfsniveau blijft 

binnen de ondernemingen. Ook kunnen burgers 

of maatschappelijke organisaties nergens in het 

MJA-traject hun invloed uitoefenen. Een alterna

tief voor de MJNs, waarvoor de Wet milieube

heer volop mogelijkheden biedt, is het opnemen 

van energie-efficiency-eisen in de vergunning. 

Vergeleken met dit alternatief - waar openbaar

heid, inspraak en beroep wettelijk geregeld zijn -

is het democratisch gehalte van de MJP\s bene

den peil. 

NODIGE AANPASSINGEN 
Meerjarenafspraken dragen bij aan het verbete

ren van de energie-efficiency binnen het bedrijfs

leven. Om de effectiviteit van de MJNs te verho

gen en de maatschappelijke acceptatie te verbe

teren is echter op essentiële punten aanpassing 

nodig. De belangrijkste zijn: een besparings

doelstelling afgeleid van de technische mogelijk

heden, minder vrijblijvendheid voor de bedrijven, 

openbaarheid van informatie en betrokkenheid van 

maatschappelijke organisaties en burgers. 

* 



Energieprestatienorm: 
druppel op 
gloeiende plaat 

PHILIPPE SPAPENS 

In de vervolgnota Energiebesparing wordt een 

vermindering van het energieverbruik in 2000 van 

23% genoemd, vergeleken met 1989. Om deze 

doelstelling te halen wordt in het Bouwbesluit een 

energieprestatiecoëfficiënt geïntroduceerd. Hier

mee kan de energiezuinigheid van een gebouw 

worden bepaald. Deze energieprestatie wordt niet 

alleen bepaald door het jaarlijks te verwachten 

energieverbruik voor ruimteverwarming. Ook het 

energieverbruik van ventilatoren, pompen, warm 

water, verlichting, koeling en bevochtiging telt 

mee. Bij het berekenen van de energieprestatie 

wordt rekening gehouden met de grootte van het 

gebouw (vloer- en schiloppervlak). Dit gebeurt 

door middel van vrij ingewikkelde rekenmethoden 

(NEN 5128 voor woningen en NEN 2916 voor 

utiliteitsgebouwen). De door de ontwerper ge

kozen energiebesparende maatregelen dienen te 

leiden tot een energiebesparing van 15 tot 20% 

ten opzichte van nu. Wanneer dit niet gehaald 

wordt, dient de gemeente een bouwvergunning 

te weigeren. 

NOTHING HAS CHANGED, REALLY .•. 

De RaVo vraagt zich af of de invoering van een 

EPN zinvol is. Vooral omdat de maatregel niet de 

bestaande voorraad betreft. Energiebesparing in 

de bestaande voorraad kan juist bereikt worden 

door stimuleringsregelingen, verhoging van de 

energieprijs en door normen vast te stellen via de 

Wet Energiebesparing Toestellen. 

De Raad voor de Volkshuisvesting (RaVo) consta

teert dat de berekening van de EPN een aanzien

lijke technische kennis vraagt. De raad acht dit een 

nadeel voor een goede toepassing door ontwer

pers en controleurs. Op het 'voorlichtingscongres' 

voor betrokkenen uit de bouwwereld "De ener

gie-prestatie-norm" werden al twijfels geuit over 

de wijze waarop nu in de praktijk met energie

normen wordt omgegaan. We kunnen ons dan ook 

afvragen of de toepassing van en de controle op 

de EPN in de toekomst veel zal voorstellen. 

De RaVo heeft ook twijfels over de mogelijkheid 

om, zoals beoogd, met de EPN de ontwikkeling 

van nieuwe bouwtechnieken te stimuleren. De 

Ravo stelt:" Gegeven de ingewikkeldheid van de 

bepalingsmethodiek (NEN-norm), dreigt al snel 

het gevaar dat in de bouwpraktijk gezocht zal 

worden naar combinaties van klassieke oplossin

gen op bouwniveau, waarmee aan de EPN wordt 

voldaan." Dit betreft dan met name LE-glas en 

HR-combiketel. Met deze extra maatregelen ten 

opzichte van tegenwoordig wordt de EPN meestal 

gehaald. Met het toepassen van LE-glas en een 

HR-combiketel wordt, op een kostenneutrale 

manier, in de woningbouw al een energiebespa

ring van 12% bereikt en in de utiliteitsbouw mo

gelijk meer dan 15%. De Raad stelt daarom voor 

om de hele rekenexcercitie maar achterwege te 

laten en deze alleen uit te voeren wanner geen 

LE-glas en HR-combiketel in het bouwontwerp 

zijn opgenomen. 

De RaVo wil de EPN niet meteen van de tafel 

vegen. Ze onderschrijft, ondanks haar kritiek, het 

doel van de invoering van de EPN voor de nieuw

bouw. Met de invoering van de EPN wordt im

mers indirect ook voldaan aan het advies van de 

RaVo om een prestatie-eis voor ruimteverwar

ming te stellen van 800-1000 m3 aardgas per jaar. 

Op dit moment verbruikt een naoorlogse woning 

gemiddeld ongeveer 1650 m3• Bij een nieuw

bouwwoning ligt het verbruik tussen de 1100 en 

1200 m3.1n Amsterdam werden eind april16wo

ningen opgeleverd die slechts 90 m3 gas per jaar 

vereisen voor de verwarming. De waakvlam van 

een normale keukengeiser verbruikt iets minder. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat de EPN maar 

weinig bij zal dragen aan het realiseren van een 

duurzaam energiegebruik. Wanneer de energie

winst afgezet wordt tegen de duurzaamheidseisen 

zoals geformuleerd door het Wuppertallnstituut, 

is de EPN slechts een druppel op een gloeiende 

plaat. 

* 
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Op 1 oktober 1995 zal 

het gewijzigde Bouw

besluit van kracht 

worden. In dit nieuwe 

Bouwbesluit wordt een 

zogenaamde 'energie

prestatienorm' (EPN) 

ingevoerd. Doel van het 

introduceren van de EPN 

is het verminderen van 

het primaire energie

verbruik van nieuwe 

gebouwen met 15 tot 

20%. De Raad voor de 

Volkshuisvesting (RaVo) 

toont zich in haar advies 

aan staatssecretaris 

Tommei uiterst kritisch 

over de meerwaarde en 

uitvoerbaarheid van deze 

EPN. 
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Opkomst en ondergang van een nucleair complex in Slowakije 

Mochovce 
Bij de plaats Mochovce 

(in de huidige republiek 

Slowakije) was in 1990 

de bouw van een 

nucleair complex 

begonnen. Toen was het 

geld op en de leveran

ciers (de Sovjetunie) 

verdwenen. Omdat de 

economie instortte, werd 

de vraag naar elektrici

teit gehalveerd en leek 

het probleem opgelost. 
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WIM KERSTEN 

In 1992 kroop de economie overeind en plotse

ling dreigde een tekort aan energie. President 

Meçiar van Slowakije trok de wijde wereld in op 

zoek naar geld. De Wereldbank toonde geen in

teresse vanwege de onveiligheid van dit type rus

sische kernreactoren. De EBRD (Europese Bank 

voor Reconstructie en Ontwikkeling) toonde wel 

bereidheid om een lening van bijna 1,5 miljard 

gulden te geven. Ze stelde daarbij wel strenge 

voorwaarden: de kerncentrales moesten voldoen 

aan de westerse veiligheidsnormen, twee wer

kende kerncentrales (in Jaslovske Bohunice, 

Slowakije) dienden stopgezet te worden bij vol

tooiing van Mochovce, en de atoomstroom moest 

voor Slowakije de goedkoopste energiebron zijn. 

De EBRD bepaalde ook, en dat is uniek, dat er 

een Milieu-effectrapportage (MER) opgesteld 

diende te worden. In opdracht van de Slowaakse 

elektriciteitsmaatschappij SEP stelde Electricité de 

France (EdF) een MER op. EdF maakt deel uit van 

de Franse atoomindustrie, en heeft aangekondigd 

de afbouw te willen uitvoeren, samen met 

Bayernwerk, een Zuidduitse atoomgigant Als 

Mochovce afgebouwd kan worden - met de 

EBRD lening - dan gaat de helft van de op te 

wekken elektriciteit naar Duitsland. Zo krijgt het 

begrip neo-kolonialisme een nieuwe inhoud. 

Over radioactief afval wordt in de MER nauwe

lijks gerept. Blijkbaar hebben de Slowaken nog 

niet door dat de tijden veranderd zijn. Vroeger 

werden de brandstofstaven geleverd door de 

Sovjetunie, die een maal per jaar de opgebrande 

splijtstoffen kwam ophalen voor verwerking. Nu 

dient echter elk land voor haar eigen radioactief 

afval te zorgen. Ook de veiligheid van Mochovce 

wordt niet aangetoond. De kansen op ongeval

len worden niet eens genoemd. De MER kreeg 

van milieuorganisaties, die door de EBRD ook om 

commentaar waren gevraagd, een dikke onvol

doende. 

MOCHOVCE ONDER VUUR 

De Raad van Bestuurvan de EBRD (Europese Bank 

voor Reconstructie en Ontwikkeling) heeft eind 
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maart de beslissing voor de financiering van 

Mochovce uitgesteld. Op het laatste moment 

hebben de regeringen van Slowakije en Oosten

rijk een voorstel ingediend om nader onderzoek 

te verrichten naar de mogelijkheden van de niet

nucleaire energievoorziening in Slowakije. Oos

tenrijk wil het onderzoek betalen, omdat dit land 

zich het hevigst verzet tegen de kerncentrales op 

80 kilometer van Wenen. De Slowaken hebben 

echter niets meer van zich laten horen. 

Met deze stappen leek Slowakije de recente waar

schuwing van het Europese Parlement te volgen: 

als de centrale zo onveilig wordt gebouwd, hoeft 

Slowakije niet meer te rekenen op enige sympa

thie van de Europarlementariërs. En dat scheelt 

een hoop Ecu's in de toekomst. Ook de massale 

lobby vanuit milieuorganisaties uit 70 landen heeft 

meegeteld. In een stortvloed van faxen aan 

Jacques Laloisière, de president van de EBRD, 

werd gedreigd zijn bank in de toekomst de Nu

cleaire Bank te gaan noemen. Die bijnaam wil men 

in London liever niet krijgen. 

Ook het Nederlandse kabinet is onder de indruk 

geraakt van de tegen-argumenten. Op 17 maart 

besloot het Nederlandse kabinet dat er eerst meer 

onderzoek gedaan dient te worden naar de 'niet

nucleaire opties' zoals warmtekracht koppeling, 

energiebesparing, wind- en zonneënergie. Als dat 

onderzoek er niet komt, dient de Nederlandse 

vertegenwoordiger bij de EBRD zich van stem

ming te onthouden. Minister Zalm antwoordde 

öp brieven van Earth Alarm: "U kunt er van ver

zekerd zijn dat Nederland het Mochovce-project, 

in zijn huidige vorm, niet zal kunnen steunen". 

Als het Mochovce-project niet doorgaat, is het 

einde van kernenergie in voormalige Oost-Europa 

in zicht. Dan kan ook de westerse atoomindustrie 

in de motteballen, aangezien er geen markt meer 

zal zijn. 

Volgens de laatste berichten zou de EBRD in juni 

een definitief besluit nemen. 

* 



u I T 
ANDERE BLADEN 

GELICHT 

MARIO DE GUCHT 

De Koevoet 
Het Belgische blad De Koevoet besteedt aandacht 

aan de volgende onderwerpen: 

-Het berekenen van windmolens .... 

Het artikel geeft een handleiding met goede richt

lijnen voor de beginner en diegene die zelf een 

windturbine wil bouwen. Deze richtlijnen zijn en

kele jaren geleden geschreven door Willy 

Coremans, een man met veel ervaring in het bou

wen van windmolens. Niet onverstandig is con

tact op te nemen met een ervaren bouwer. Een 

windturbine is geen lache-ding .... 

-Milieuclassificatie bouwmaterialen. 

In België is nog steeds geen onderzoek verricht 

naar het opstellen van een milieuclassificatie voor 

bouwmaterialen. Dit in tegenstelling tot Neder

land waar Miehiel Haas als een van de eerste een 

milieuclassificatie voor bouwmaterialen heeft ge

publiceerd. Deze classificatie is zeker een goede 

handleiding voor architecten bij het ontwerpen 

van gebouwen volgens milieuvriendelijke richtlij

nen. 

-Vochtregulerende werking van leem in vergelij

king met andere bouwmaterialen. 

Aan de universiteit van Kassei, in het laborato

rium voor 'experimenteel bouwen' worden sinds 

1978 onderzoeken gedaan op het gebied van 

leembouwtechnieken. De resultaten van deze 

onderzoeken zijn beschreven in het handboek 

'LEHMBAU-HANDBUCH, der Baustoff lehm und 

seine Anwendung'. Een van de aspecten die be

handeld worden is de vochtregulerende werking 

van leem. 

Een uiteenzetting hierover door professor Gernot 

Minke 

En verder onder meer: 

-Groenste witte spelen in Noorwegen. 

-Walk across Europe fora Nuclear Free World. 

-Ecoteams: De campagne krijgt vorm. 

De Koevoet is een tijdschrift voor sociaal en 

ecologisch verantwoorde techniek. Voor meer 
informatie: De Koevoet, Blijde Inkomstraat 

109, 3000 Leuven. Telefoon 016-232649. 

Milieurama 
Het nummer van de afgelopen maand stond 

boordevol actuele milieuinformatie: 

-Bedrijven houden pleidooi voor invoering 

ecotaks. 

De uitvoering van de ecotakswetgeving zit 

in het slop. Het voortdurend uitstel van de 

ecotakswetgeving zorgt voor onzekerheid bij 

de industrie. Bedrijven die de afgelopen ja

ren investeerden in milieuvriendelijke tech

nologieën hebben beduidend hogere kos

ten moeten maken dan hun meer vervui

lende collega's. Andere bedrijven stellen de 

geplande investeringen uit. Kortom de chaos 

en de onzekerheid is compleet. 

-Interview met Dirk Bogaert. 

Dirk Bogaert, docent milieukunde aan de So

ciale Hogeschoot in Gent, wilde wel eens we

ten hoe de stedelijke milieuhinder er in de 

achttiende en begin negentiende eeuw uit

zag. Conclusie:eigenlijk zijn er heel wat ge

lijkenissen tussen het milieubeleid in de pre

industriële periode en vandaag. Net als toen 

primeren effectgerichte maatregelen nog te

veel op een preventieve aanpak. 

-Asbestafval Berlaymontgebouw verwerkt in 

Vlaanderen. 

Binnenkort wordt gestart met de verwijde

ring van de asbestspuitlagen in het 

Berlaymontgebouw, de vroegere zetel van 

de Europese Commissie. Het Brussels gewest 

regelde alleen de voorzieningen voor het 

transport. Bond Beter Leefmilieu vernam dat 

de verwerking van het gevaarlijke asbest 

hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren door een 

bedrijf dat hiervoor echter niet over alle no

dige vergunningen beschikt.... 

Milieurama (op 100% postconsumptie 

niet gebleektpapier en gedrukt met inkt 

op vegeta/e basis) is een uitgave van de 

Bond Beter Leefmilieu. Voor meer tnfor

matie: Milieurama, Overwinningsstraat 

26, B-1060 Brussel. Telefoon 02 5392217. 
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Natuur en 
Milieu 
De nieuwste Natuur en 

Milieu gaat dieper in op 

onder meer de volgende 

onderwerpen. 

-Daarom broeikasbeleid. 

De VN-klimaatconferentie 

die in april in Berlijn is 

gehouden leverde weinig 

concrete resultaten op. 

Nederland hoeft echter 

niet op het buitenland te 

wachten met de aanpak 

van het broeikaseffect. 

Natuur en Milieu vroeg 

aan Nederlands grootste 

klimaatdeskundige Pier 

Veilinga tien argumenten 

waarom een harder beleid 

noodzakelijk is. 

-Het Groene Hart: 

buitenbeentje van de 

Randstad. 

Zelden zijn voor een 

gebied zoveel uiteenlo

pel}de plannen bedacht 

als de afgelopen maanden 

voor het Groene Hart van 

Holland. Minister de Boer 

wil in het najaar tot een 

nadere invulling van het 

gebied komen. Als er één 

ding duidelijk is, is het dat 

de onaantastbare status 

van het Groene Hart 

Wankelt. 

En verder onder meer: 

-Een interview met 

Natuur en Milieu

voorzitter Ria Beckers. 

-Palletindustrie wil 

strengere Europese 

wetgeving. 

Natuur en Milieu is een 

uitgave van de Stichting 

Natuur & Milieu. Voor 

meer informatie: Stichting 

Natuur en Milieu, 

Donkerstraat 17, 3511 KB 

Utrecht. Telefoon 030-

331328. 
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Je hoeft ze niet allemaal 
op een rijtje te hebben 

B ij na geruisloos heeft zich de voorbij veertig jaar een com

plete omwenteling voltrokken binnen de volkshuisves

ting. De compacte stad met gestapelde woonblokken en 
hoogbouw flats is in diskrediet geraakt en ingeruild voor einde

loze nieuwbouw wijken met doorzonwoningen. De Opel Kadet 

heeft de strijd om de eerste plaats onder de statussymbolen de

finitief vertoren aan de eengezinswoning. 

In de periode 1950 - 1990 is de bebouwde grond per Nederlan

der gestegen van ruim 200 m2 naar ruim 350 m2. Van het to

tale oppervlak van ons land is 

inmiddels 15% vol gebouwd. 

Zelfs de milieubeweging heeft 

zich blijkbaar neergelegd bij 

deze kwistige omgang met 

schaarse r~;~imte , getuige een 
modelwijk als Ecolonia In Al

phen aan de Rijn. En dat is toch 

wel merkwaardig te noemen. 

Van oudsher betekende stede-

lijk wonen gestapeld wonen. 

Grond was in de steden schaars 

en meestal duur en dat dwong 

tot compacte bouw. In rand-

stedelijk Nedertand is grond nog 

nieuwbouw woningen op een rijtje te zetten. Een deel van de 

nieuwe woningen zal de lucht in moeten. Maar dat willen de 

betrokken gemeenten en de projectontwikkelaars niet. Onver

koopbaar of onverhuurbaar Is hun argumentatie. Men mag daarbij 

graag naar de situatie in de Bijlmermeer verwijzen. Alsof er geen 

betere gestapelde bouw denkbaar is die ook nog eens recht doet 

aan het milieu. 

Hoewel gestapeld bouwen een efflciênt gebruik betekent van 

ruimte, bouwmaterialen, energie en gemeenschapsmiddelen, zijn 

er binnen de milieubeweging 

veel mensen die de compacte 

bouw ongezond vinden. Het 

schijnt psychisch niet in orde te 

zijn om op 'niveau' te wonen en 

te werken. Het is blijkbaar min

der erg dat, als we niet oppas

sen, begin volgende eeuw vrij

wel alle nog resterende buiten
gebieden in de Randstad vol ge

bouwd zullen zijn. In de publi

katie 'Het Stadshuizen milieu' van 

de Rijks Planologische Dienst 

(RPD) die in oktober 1994 ver

scheen, concludeert de RPD dat 

een lage dichtheld tot gevolg kan 

HANS PARS 
steeds schaars maar wordt er 

steeds minder gestapeld ge

bouwd. En dat komt vooral om

dat de grondprijs met behulp 
KUSTLAND 

hebben dat er geen draagvlak 

ontstaat voor een behoorlijk 

openbaar vervoer in de nieuw te 

bouwen wijken: "Zonder de be

van rijkssubsidie kunstrnatig laag wordt gehouden. Rijijeshuis

kopers en projectontwikkelaars zorgen er met financiêle rugge

steun van het Rijk voor dat de Randstad langzaam maar zeker 

dichtslibt. Het Groene Hart van Holland wordt opgerold en weg

gedacht door plannenmakers. Bij de laatste begrotings

behandeling van VROM is door een PvdA-Tweede-Kamerlid al 

geopperd om midden in het Groene Hart een hele nieuwe stad 

te bouwen. Uiteraard vol met eengezinswoningen. Dat leek het 

betrokken Kamerlid beter dan uitbreiding van de bestaande ste

den rond het Groene Hart. 

De totstandkoming van de VINEX-locaties wordt financieel ge· 

zien steeds moeizamer doordat de grond In de Randstad on

danks de schaarste niet duur is. Doorzonwoningen vreten 

subsidiegeld en ruimte. De middelen die het Rijk voor de VINEX

locaties beschikbaar stelt, zijn niet voldoende om alle geplande 
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schikbaarheid van goed openbaar vervoer kunnen op den duur 

meerdere auto's per huishouden noodzakelijk worden, die veel 

ruimte behoeven zowel nabij de woning en als bij de bestem· 

mlngen; daarvoor zullen steeds meer wegen moeten worden 

aangelegd en de congestie in de steden zal onoplosbaar wor

den. Ook met het oog op de energieschaarste en milieuproblemen 
moet een verdere toename van de automobiliteit worden voor-

komen" . 

Volgens de regel dat het persoonlijke ook politiek is nog deze 

slotopmerking. Auteur dezes heeft bijna zijn hele leven op ver

schillende bovenwoningen in Den Haag doorgebracht. Dat is blijk· 

baar niet ongezond want mijn huisarts kan zich van mijn consul

ten tot op heden nog geen autoped veroorloven. 

• Hans Pars Is publicist te Den Haag. Hij is ondermeer wer/cuam voor de regionale om.wp 

Radio West. Foto: Ecolom• m Alphen un de Rijn 



KIES ZEKER, 
KIES LAGERWEY 

Hanzeweg 31 
3n1 NG Barneveld 

Postbus 279 
3no AG Barneveld 
1~1 ' 03420 * 22724 
fax ; 03420 ~ 22861 

TechnieR Ran anders ... 
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring. 
Je krijgt dingen te zien, die je in één oogopslag duidelijk maken dat techniek 
wel degelijk ànders kan: mensvriendelijk en niet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervaring omdat je 
als bezoeker (altijd een kleine groep! l volledig aan je trekken komt, Een 
advies nodig over je huis, over de verwarming, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semi-ondergrondse bouw! )? Over waterzuivering of -besparing? 
Over een ligfiets of een tegelkachel? Over stencilen of over zelfbouw van 
een werktuig, een tegelkachel, een oven, enz.? Over milieuvriendelijk 
wassen? Het hoort erbij en u krijgt het, mèt een lekkere kop koffie, voor 
f 6.- p.p. Elke veertien dagen op zaterdagmorgen, na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag telefonisch aanmelden: 04116 · 72621. Centrum voor 
Alternatieve Techniek De Twaalf Ambachten, Boxtel. 

RomRijRen 

Drukkerij 
zclado 

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

Doe uw voordeel met windturbines van Lagerwey 
Voor iedere investeerder In windenergie. biedt 
Lagerwey het meest uitgebreide windenergieprogram* 
ma. Vanaf 80 kW tot en met 600 kW windturbines kunt 
u bij Lagerwey terecht. Uiteraard voor de LW 18/80 en 
de nieuwe LW 27i250. Maar ook voor de Deense turbi
nes Bonus Combi 300, Bonus 500 en Bonus 600. 
Kenmerk van alle turbines 1s hun duurzame rende* 
ment. 

Vraag de eigenaren van Lagerwey-turbines naar hun 
ervaringen. Of bel ons voor een geheel vrijblijvend af
spraak. 

LAGERWEY WINDTURBINES 
VOOR DUURZAAM RENDEMENT 

In de Nederlandse bloemen
en bollenteelt worden enorme 
hoeveelheden gif gebruikt. Met 
de actie 'Natuurlijk 
bloembollen 
zonder gif' 
wil Vereniging 
Milieudefensie 
daarwataan 
doen. Want het kan ook anders! 
Sinds kort zijn er namelijk 
EKO-bloembollen, geteeld 
zonder gif en kunstmest. Dat is 
goed nieuws voor het milieu! 
Doe daarom mee met 

Ja, 

Milieudefensie en bestel 
EKO-bloembollen! Dan werkt 
u mee aan een beter milieu en 

geniet u volgend 
jaar van uw eigen 
milieuvriendelijke 
bloemen. 

Wilt u meer 
informatie over de actie en over 

hoe u EKO-bollen kunt bestellen? 
Vraag dan de gratis folder aan. 
Bel de MilieuTelefoon: 
020-62 62 620 (I) (I) 
of stuur onder- m 1 ~~~~e 
staande bon op. 0 e \ e 

0 stuur mij de folder 'Natuurlijk bloembollen zonder gif' waarmee ik EKO-bollen kan bestellen. 
0 Ik word lid van vereniging Milieudefensie (13,-per halfjaar) 
0 ik word lid-abonnee van Vereniging Milieudefensie (/26,-per halfjaar) en ontvang het actuele 

magazine Milieudefensie 

naam: ............................................................................................................................................ . 

adres: ............................................................................................................................................ . 

postcode/plaats: ............................................................................................................................ . 

Stuur deze adVertentie naar: Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD Amsfefdam 



Brandstof lch ruiniere das Klima, 

Aardwarmte 
rukt op 
Bij Soultz sous Forêts 
(Franse Elzas) bestaan 
plannen om een 
elektriciteitscentrale van 
500 MW te voeden met 
heet water dat op een 
diepte van 4000 meter 
wordt opgepompt. Het 
water zou 200 graden 
Celcius zijn en hoeft 
slechts bijverwarmd te 
worden om elektriciteit te 
produceren. De kostprijs 
van de stroom, die vanaf 
2005 geproduceerd zal 
worden, ligt tussen 3 en 8 
cent per kiloWattuur. Dan 
leveren tien aardwarmte
putten elk 300 m3 heet 
water per uur. 
Op ongeveer 20 plaatsen 
i~ Duitsland wordt 
aardwarmte al benut voor 
zwembaden, verwarming 
van kassen en woningen 
en voor industriële 
toepassingen. Bij 
Neustadt-Giewe 
(Mecklenburg
Vorpommern) wil men 
per uur100m3 water van 
100 graden vanaf 2250 
meter oppompen en 
inzetten voor het be
staande net van stads
verwarming. Het is de 
bedoeling dat 85 procent 
van de warmtevraag van 
het Duitse stadje wordt 
gedekt door aardwarmte. 
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wel RlÛie Kraftwerke ifiltrlda 
100 ...... 1'omNm ~ ia - l.uft scltleudem. 

Schandpaal 
Greenpeace Duitsland probeert op een originele maar provocerende wijze de voornaamste (mede)
veroorzakers van de toename van het broeikaseffect ['klimaat-killers'] aan te klagen. Reusachtige 
affiches op billboards noemen man en paard bij naam, foto en toenaam. "Ik ruïneer het klimaat, 
omdat mijn elektriciteitscentrales jaarlijks 100 miljoen ton C02 in de lucht spuwen". Getekend: D. 
Kuhnt, president-directeur van RWE. Ook de autoindustrie wordt aan de schandpaal genageld: 
"Ferdinand, de klimaatvijand. Zuinige auto's aanprijzen, maar benzineslurpers produceren". 
Ferdinand Piëch, de opperbaas van Volkswagen. De top-industriëlen overwegen Greenpeace te 
laten stoppen via de rechter. 

••••••••••••••••••••••• 
Ts;ernobyl op CompactDisk 
Afscheid van Pripyat 
"lt was a Friday in Apri/1986, 

And the day that the nightmare began. 

When the dust it rained down on our buildings 

and streets. 
ft entered our bedrooms at noon .. " 

Het verhaal van het stadje Pripyat dat met 50.000 
inwoners in een klap een spookstad werd op vijf 
kilometer van de rampreactor. ledereen werd geë
vacueerd. Pripyat is nog steeds onbewoonbaar. 
lim Dennehy schreef in 1987 een ode aan Pripyat. 
Uitgebracht op de CD • A Winter's Tear', Traditional 
and Original Songs of love, loss and longing. 

• •••••••••••••••••••••• 
Kalkar te koop 
De omstreden Snelle Kweekreactor in het Duitse 
Kalkar kreeg in 1991 het 'rode licht'. Daarmee 
kwam een eind aan deze vorm van 'spits
technologie', die tijdens de bouwperiode (1973-
1987) ruim elf .miljard gulden verslond. De 
kweker staat nU te koop, terwijl alle nucleaire 
componenten eruit zijn gesloopt. Voor enkele 
miljoenen (een fractie van de kostprijs) kan 
Kalkar van eigenaar verwisselen. Als nieuwe 
bestemming suggereert directeur Werner Koop 
dat dit moderne industriële monument kan 
fungeren als een conventionele elektriciteits
centrale, of als een olieraffinaderij. 
Tot 30 juni kunnen potentiële kopers reageren. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Russisch en Amerikaans Roulette 
Niet ver van de Russische stad Voronezj (560 kilometer ten zuidwesten van Moskou) werd in maart 
tijdens een oefening een raket afgevuurd door een Russisch gevechtsvliegtuig. De raket raakte uit 
balans en ontplofte op 4,5 kilometer van de kerncentrale Novoronezjskaja, op 220 meter van een 
flatgebouw. "Alleen mensen zonder verstand leggen een opleidingsbasis aan vlak bij een stad met 
een miljoen inwoners", aldus een boze inwoner. Bij de ontploffing viel een gewonde. 
In de Verenigde Staten stortte vorig jaar in de staat Washington een bommenwerper neer op 15 
meter van een depot met 400 kernwapens. De kernkoppen hadden kunnen exploderen en de kans 
op ernstige gevolgen was erg groot. Dit 'voorval' werd pas een jaar later bekend gemaakt. Over 
glasnost gesproken. 

ALLICHT - ZOMER 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Windmolenvereniging zoekt leden 
VCBW Noord-Brabant zoekt op korte termijn 80 nieuwe leden. De leden 
zorgen voor leningen (tussen 1 00 en 1 000 gulden) die gebruikt worden 
voor de aanschaf van een tweede windturbine in Breda. 
Informatie: VCBW Noord-Brabant, Stationsstraat 15, 5038 EB Tilburg 

[013-351535]. 
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