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EDAKTIDNEEL
Vaste lezers van dit blad zal het het afgelopen jaar opge
vallen zijn, dat er zowel aan inhoud als uiterlijk veel is
veranderd. Daar deze overgang niet van het op het andere num
mer plaatsvond was het gevolg soms een wat rommelige aanblik.
Toch waren de reakties van lezers overwegend positief en de
kritische opmerkingen hebben we voor zover mogelijk gepro
beerd te verwerken. Wat het inhoudelijke betreft, hebben we
gepoogd om van 'kernenergie' over te schakelen op de 'totale
energieproblematiek'. Dit was mede mogelijk doordat het aan
bod van schrijvers toenam. De oriëntatie op de energiesitua
tie werd hierdoor completer. Toen bleek dat de enrgiepolitiek
voor een groot deel bepaal wordt door enkele ondernemingen.
Het doorlichten van deze, volgens de redaktie, onjuiste situ
atie, zal blijven plaatsvinden.
Belangrijk is proberen aan te tonen hoe het ook kan. We heb
ben niet de illusie, dat die ideeën zonder slag of stoot in
de plaats kunnen komen van de huidige situatie. Als je echter
toch naar een energievriendelijke samenleving streeft, zal
je ergens moeten beginnen. Naast alle andere pogingen daartoe,
proberen wij ook ons steentje bij te dragen.
Minder leuk, maar onontkoombaar is ook de financiële haalbaar
heid. We hebben tot nu toe gedraaid van de inkomsten bestaande
uit abonnementsgelden en de opbrengst van de losse verkoop.
De kosten, die daar tegenover stonden bleken lang niet gedekt
te worden. De laatste twee nummers waren al wat duurder in de
losse verkoop. Vanaf dit eerste nummer van de nieuwe jaargang
gaat ook de abonnementsprijs omhoog. omdat dit nummer voor een
groot aantal abonnees het begin is van een nieuwe betalings
ronde, hangt het mede van hun reaktie af hoe onze toekomst er
verder uitziet.
We hebben ons tot nu toe zonder bijv. subsidies en adverten
ties kunnen handhaven. Wat ons betreft blijft dit zo. We hebben
geen behoeft aan andere afhenkelijkheid dan die van de lezers.
Voor lezers die belangstelling hebben voor deze kant van het
blad, zal het volgende nummer een financieel overzicht bevat
ten, waar hopelijk een gezonder vdortzetting geschetst kan wor
den.
Tot besluit van dit redaktioneel vragen we de lezers om niet
te schromen ons hun reakties op te sturen in de vorm van brie
ven of artikelen. Voor degenen die zich graag aktiever met de
inhoud wilJp.n bezig houden staat de koffie iedere donderdag
om 15.00 uur in de Sophiastraat 16 in Groningen klaar.
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1 mei,
6 mei,

16 mei,

29 mei,

Galileï in Meppel
BMD in Groningen
De onderste steen van de
VARA gaat over de kern
energiemaffia in Amerika
(T.V. progranma)
Betoging: Geen kernafval
in zee:
start: 14.00 in Brugge,
België.
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Ene~iewerkiroe~ Aduard wil
wonlnglsola lep an
De Energiewerkgroep in Aduard heeft
alle woningbezitters in de gemeente
aangeschreven met het verzoek deel
te nemen aan een isolatieplan. Daar
toe hebben de woningbezitters een
brief en een informatiepakket ont
vangen. Volgens de gemeentelijke
werkgroep kan een gezamenlijke aan
pak van de isolatie tot aanzienlij
ke besparingen leiden. In de bij
gevoegde folder staan tal van
voorbeelden van isolatie en de wo
ningbezitters kunnen via een ant
woordkaart bekend maken welke vorm
van isolatie hun voorkeur heeft.



jos grootveld
jack hoeksema EDOEN HET WEER

Tijdens de BMD mogen er geen proef
boringen meer verricht worden.
Maar wat is nou een proefboring?
Een onderzoek naar een zoutkoe-
pel beslaat meerdere stappen.
Er moet een seismisch onderzoek(1)
gedaan worden naar waar de zout
koepel zich ongeveer bevindt
geo-hydrologisch onderzoek (2)
over hoe de waterstromen zijn
en of er ook zout in die stro-
men zit ( dus of de zoutkoepel
in kontakt staat met het grond
water) en uiteindelijk moet er
in de koepel meerdere malen ge
boord worden om te zien of de
zoutkoepels niet teveel water
houdende zouten bevat (b.v. kar
maliet) of er geen holtes zijn
e.d ••
De regering ziet proefboringen
als boringen in zo~tkoepels.

Maar alles wat samenhangt met on
derzoek naar zoutkoepels moet je
zien als proefboring en dus val
lend onder de voorwaarde dat er
tijdens de BMD niets meer aan
proefboringen gedaan mag worden.
De smoes die ze nu voor de 3e
keer gebruiken is dat het Rijks
instituut voor het Drinkwater
bezig is een landelijk meetpunten
net op te zetten voor de kwaliteits-

bewaking van ons drinkwater. Maar
waarom nu net boven op de zout
koepels? De RID heeft toch niets
te maken met de kernafvalproble
matiek? Toch wel. In vier van de
vijf werkgroepen van de subcommis
sie afvalstoffen van de Interde
partementale Commissie voor de
Kernenergie is de RIO vertegenwoor
digd. De RIO is dus duidelijk be
langhebbend:

PROEFBORING
En deze zelfde RIO heeft van B.
en W. van rolde een vergunning
gekregen voor het doen van bodem
onderzoek tot 25 meter diepte,
boven op de zoutkoepel van Schoon
10.
Het Rolder Overlegorgaan Atoomener
gie heeft bij de gemeente protest
aangetekend en dinsdag 20 april
wordt deze behandeld in de gemeen
teraad. Ondertussen wordt er ook
onder kamerleden geprobeerd na te
gaan wat volgens de regering het
verband is tussen deze onderzoe
ken en proefboringen.
Vier jaar geleden hebben ze het
eerder geprobeerd in Schoonlo.
Doordat ze toen geen vergunning had
den gekregen van B. en W. van Rol
de en omdat er veel kwade omstan-

ders waren hebben ze toen het veld
moeten ruimen. In Anloo hebben ze
het in 1980 geprobeerd. Daar werd
de boring onder druk van de bevo1
king een eind verplaatst, zodat
het niet meer boven op de zoutkoe
pel was.
Nu proberen ze het in Rolde dus
weer. Dat de toegestane boring
in Schoonloo een onderzoek naar
de drinkwatervoorziening betreft
heeft ook een psychologisch effekt.
Welke Nederlander zal er bezwaar
maken tegen iets wat betrekking
heeft op zijn eigen drinkwater?
Iedereen ziet daar toch het belang
van in? Inderdaad wij ook. Alleen
missen we de garanties, dat die
informatie niet misbruikt gaat wor
den. Sterker nog, de bewijzen zijn
er, dat het om meer als drinkwater
gaat.

noten:
1. onderzoek betrekking hebbend op
aardbevingen en trillingen in de
aardkorst.
2. onderzoek betrekking hebbend op
de kennis van het vloeibare water
in de aarde. voornamelijk van de
stand.
en de stromingen van het grondwater,
en van de samenstelling van het
water van minerale bronnen.
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joop boer

CIRCUS B.M.O.
~~iIiiiii!!!!!!!i~~P TOERNEE
Om de deelnemers aan de BMD hun
opvatting te laten toelichten,
worden in alle provincies hoor
zittingen gehouden. In Groningen
gebeurt dat al 6 mei a.s., van
14.00 tot 17.00. Uit dlt verslag
zal blijken dat voorbereiding
daarop hard nodig is en een
haastklus is.

In Overijssel werd de eerste
hoorzitting gehouden, op aandrang
van de provincie, om nog invloed
te hebben op de besluitvorming o
ver kernenergie in West-Duitsland:
Ahaus, Lingen en Gronau. Door de
vertraging van de BMD van 2 jaar
zijn de besluiten daar inmiddels
genomen. Toch blijft inspraak no
dig.

OCHTEND
De ochtendzitting ging over de
UCN, de direktie stond op het
matje. Die vond dat de UCN buiten
de BMD moest blijven - de UCN ex
porteert alleen maar en heeft
vrijwel niets te maken met de Ne
derlandse energiediskussie. De
UCN was schoon, bood werk, en
zou rond 1985 (eindelijk) winst
maken en in 1990 de verliezen
hebben goedgemaakt.
Begin 70-er jaren werd gesteld
dat de UCN vóór 1980 al grote
winsten zou maken, nu dus, vogens
zeggen, rond 1985 de eerste win
sten.
Tot nu toe is er al ruim een half
miljard verlies gemaakt. Het ziet
er niet naar uit ~at die verlie
zen ooit goed gemaakt zullen wor
den, integendeel.
Allerlei vragen aangaande de rol
van Urenco bij verspreiding van
kernenergie en kernwapens werden
kort afgedaan. Steeds werd de
UCN en verrijking apart gesteld.
Ook geheimhouding werd aangegre
pen om geen antwoord te geven. Er
is bijv. nog steeds onderzoek
naar dè affaire Kahn en dè rol
van UCN, overheid en bedrijven.
Dat is volledig geheim. Ook bui
tenlandse kontrakten en prijzen
zijn vaak geheim.
Zo zijn er kontrakten met o.a.
Indonesiä. In Austa1iä gaat Uren
co een nieuwe verrijkingsfabriek
bouwen.
De voorzitter, jonge heer De
Brauw, was zeer foroee1. Over on
volledige of onjuiste antwoorden
konden geen nieuwè vragen gesteld
worden.

Opval lens was dat alle groeperin
gen (voorlopig) afwijzend tegen
over kernenergie en de UCN ston
den; Van basisgroepen uit Zwolle
en Almelo, PSP, CPN, tot gewest
raad Twente, Natuur- en Milieu
federatie, kerken, hervormde
vrouwengroepen en boeren.

MIDDAG
De middagzitting ging over het
gehele energiebeleid. De hervorm
de vrouwen waren vóór energiebe
sparing en meer alternatieve ener
gie gezien de Derde Wereld, toe
komstige generaties, eindige
energiebronnen. Ze vonden dat de
vrouwen al veel deden aan energie
besparing en daarvoor gestraft
werden met hogere prijzen. Dat
verkleinde de motivatie tot bespa
ring. Daar hebben ze gelijk in.
Eén van hen máakte diepe. indruk
met een betoog tegen het gevaar
van kernenergie en kernwapens,
over terechte-angst voor vernie
tiging. Daarbij verteld over een
groepje van vier bouwvakkers die
aan de uitbreiding van Dodewaard
hadden gewerkt.
Eén van hen miste een deel van
neus en kaak, wegens kanker, de
tweede lag in 't ziekenhuis na
een operatie voor maagkanker, de
andere twee waren inmiddels dood.
De artsen wisten hoe het zat.
maar wilden niets zeggen. Meneer
van Putten van de Stuurgroep
drong aan op nader onderzoek. De
ze professor heeft meegewerkt aan
het Gezondheidsrapport over kern
centrales. De konklusie daarvan
was dat kernenergie gevaren ople
verde, die dOOr ekonomische voor
delen gekompenseerd konden worden.
Nou mooi niet, kernenergie is nog
duurder ook.
De boeren tegen kernenergie waren
niet komen opdagen. Te mooi weer
om binnen te zitten, ze moesten

werken. plus wantrouwen tegen de
BMD.
De standpunten en toelichtingen
van de basisgroepen Zwolle en Al
melo waren duidelijk: beargumen
teerde stellingname tegen kerne
nergie, het aan de kaak stellen
van schijnkontrole door de IAEA
(Irak), het verband met kernwa
pens, ze waren vöör decentralisa
tie en demokratisering.
De provincie kwam met een plei
dooi voor een regionaal energie
bèleid. Dit gezien de grote ver
schillen in o.a~ gasverbruik per
gezin in'het Westen en grote ste
den, nl. gemiddeld 1550 m3 per
jaar en in o.a. Overijssel ca.
3000 m3 per jaar, ongeveer 2 keer
zoveel. Dat scheelt per jaar per
huishou~n al gauw 1500 - 1700.
Daarbij is het inkomen lager dan
gemiddeld, en de-werkeloosheid
groter. In Groningen, Friesland
en Drenthe speelt dat probleem nog
sterker: hoger gasgebruik. even
grote of grotere werkeloosheid.
Dat terwijl we boven op de gasbel
zitten. waaruit Dèn Haag jaarlijks
ti enta11 en mil jardenvangt.
Een aangepaste prijs is dus nodig
en rechtvaardig. Ook geen afslui
tingen meer : en verhoogde i501a
tiesubsidies :
Door de Stuurgroep werden. vond
ik •.vaak tendentieuze vragen ge~

steld, standpunten verkeerd weer
gegeven.
Ne mogen straks in Groningen wel
oppassen. Akzo-zout Chemie stelde
ook vragen, over de duurdere ener
gie in Nederland voor de industrie
en wat daaraan gedaan kon worden.
Gesteld werd door basisgroep Alme
lo, dat als kernenergie goedkoper
lijkt. dat komt omdat veel kosten
niet worden meegerekend. Verder
is het voornamelijk de tarief
stelling. waardoor kleinverbrui
k~rs in het buitenland mêêr beta-
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len en de indus trie minder da n
i n Nederl and, voor elekt r ici teit.
Ons gas is hier voor i edereen
goedkoper dan in ' t buitenl and .

KRI T IEK
-eüe stuurgroep heeft lIIêl.ar een
klein aantal groepen/mensen uit·
genodigd . Er wordt verschil ge
maakt tussen zgn. A en B-partici 
panten. A-participanten zijn
groepen die een viste op energie
hebben opgestuurd. Individuen die
iet s opgestuurd hebben worden ge
zien als B-partici panten en wor
den ni et uitgenodigd, ook al wi j
ken hun standpunten af van groe
pen.
Al le A-par t ic ipanten hebben samen
2 uur om toel i chti ngen te geven
en alle overigen nog 1 uur 0IIl
vragen te stellen.
-~Oe hoorzitting is ' s mlddags,
waardoor de meeste mensen gewoon
niet kunnen komen. Niet erg demo
kratisch .
-Oe meeste mensen denken dat de

stu urgroep informa t ie komt geven .
terwijl het precies andersom i s :
wij moeten de stuurgroep informa
tie verschaffen . Geheel vol gens
eigen inzicht en verwerkt de st uur
groep alle ingekomen i nfonmat ie
1n een tussenrapport (in december
'S2) . Op grond daarvan zal .dan
eindel ijk gediskussieerd kunnen
worden. Eind 'S3/begin '84 zullen
parlement en reger ing dan hun be
sl issingen nemen . De ~hte besl is
singen zi jn intu ssen al lang geno
men : Tot 2000 geen nieuwe kerncen
trales . erg veel kolen. misschien
Dodewaard dicht en Borssele open.
~tje windenergie. beetje zon.
beetje besparing.
Nemen we dat, wat doen we ertegen .

P.S. Er was OOk l emand van de
ondernemingsraad van de UeN. d1e
kontakt zocht met AKS-ers voor
verdergaande dis kussies.

werk. Bedum.
--Christelijke MTS. Groningen .
-eäasunte,
--Werkgroep leefbaarheid . Oude-
schansI Klei n Ul sda.
- -H . Deinu~ . Delfzi jl .
- -Energiegroep Westerkwartier,
Zu idhorn.
--Johan van Kl inken, Haren.
-~Vereni ging Wi ndenergie .
· -E.G.D. , Groni ngen.

Winschoter Courant 6/3 '82

Wincholen i npassen i n het
Streekplan
Het verschi j nsel winanohm moet
worden opgenanen i n de komende
herzi ening van het provinci aal
streekplan. Onderzoek is nodig
naar de planologische wensel i jk
heid en mogelijkheden van groot
schalige toepassi ng van wind
energie. Financië le steun voor
onderzoek naar windenergie i s
op zijn plaats. Er zou een
financH!1e bijdrageregeling
moeten worden vastgeste ld voor
het plaatsen van windmolens net
zoals Friesland dat doet . Par
t icul iere ondernemingen, die
windmo lens op de markt willen
brengen moeten worden gesteund .
Dat zi jn de aanbevelingen i n de
concept-not itie 'windenergie '
bekeken door de planologische
bri 1. die gisteren werd gepre
senteerd door de Groninger
gedeputeerde Roet Vos (ruimteli j
ordening) .
Voor kleine en middelgrote wind~

turbines zijn er volgens de no
titie voldoende mogelijkheden i n
de provincie .

NO NUKES
~.....-......

De film is een verslag van de an
ti kernenergiefestivals zoals die
zijn gehouden i n 1979 in Amerika .
Ze werden georganiseerd door de
Husici ans United for Safe Energy
(MUSE) en trokken per keer zo'n
50.000 mensen. Oe f ilm geeft niet
alleen beelden va n de fest i val s.
maar ook van achter de coulissen
en van de persconferent ies zoals
ze door de artiesten gegeven zi jn .
Ieder van hun verklaart persoon
l i j k waarom ze tegen kernenergie
zi jn. Iedere artie st doet mee met
nummers die speciaal voor dit fes
t ival geschreven zijn. b.v. 'Plu
tonillll is for ever' . Al met al een
enorme heppening met de Ooobie
Brothers, Crosby, Sti l l s en Nash.
Jackson Browne. John Hall en vele
anderen. De film gaat over het
hele land verspreid in premiêre
op 22 april . Ook in Groningen . al
is nog niet bekend waar . Oe op
brengsten zijn voor de anti-kern
energie beweg ing in Amerika .
Muzi kaal hoogt epunt in de film is
het optreden van Bruce Springsteen
met 'The River' • Het hele optreden
is ook vastgelegd op een driedub
bel elpee . maar sommi~e nummers
staan niet op de plaat. b.v. 'The
River' • Terwij l op de plaat num
mers zijn te horen . die niet in de
film te zien zijn.
Hoewel mi sschien een beetje oud
(1979) is deze film best wel de
moeite waard om te zien.

A- P ARTI C IPANT EN

Oe A-participanten die voor 6 mei
op de hoorzitting van de Brede
Maatschappeli jke Disc ussie i n
Groningen uitgenodigd zi jn :
--Hi l ieufederat ie Groningen.
-eärs , K. Al sema. Groningen.
--Noordelijke Energie - di skus-
sie groep. Groningen.
- -Werkgroep Energi ebeleid van de
provinciale Raad van ~rken .

--Werkgroep vredesvraagstukken.
Haren.
--Project energiebewust ontwer
pen. Groningen.
--Basisgroep Mexico
--Sticht ing Samenwerkende Bedrij -
ven Eemsmond. Delfzijl
--Stichting jeugd- en jongeren-
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Jack Hoeksema

Om de film die gemaakt werd van
de amerikaanse No Nukes festivals
te promoten werd er in Nederland
ook een No Nukes festival georga
niseerd . De bat en van het festi 
val gaan voor de helft naar de
Nederlandse Anti Kernenergie 8e·
weging, en voor de helft naar de
fi lnwnaatschappi j Ams terdamdie
daardoor in staat gesteld wordt
01'1 meer van dit soort f ilms uit
te brengen .

VOORAF
Op de persconferent ie werd het al
duidelij k. De organisat ie werd
voor het Landelijk Energie Konmi e
tee (LEK) te groot. die hadden de
organisat ie aan Hojo-productions
uitbesteed . Er wa ten een tiental
groepen aangetrokken, waaronder
een paar grote publ iekstrekkers
die echt er wel betaald werden.
Een hele tegenstel l i ng met de
amerikaanse fest ivals waar de mu
zikanten grati s opt raden. Maar j a
die hadden het ook zel f georgan ie
seerd, en het was toen vlak na
Harrisburg. Er zouden veel stands
kOlllen en sprekers. en het geheel
toch een anti -kernenergie a.M an
ce te geven.

TIJDENS
Het was erg druk bi j de optredens
en bi j de stands. De muziek was
in het begin erg slecht afgestel d
.aar werd la ter bete r . Ralllpen·
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plan. die de al ternatieve voed
selvoorzi ening weer ter harte had
genomen, had di t keer ook grote
ballonnen met een zonnetje meegee
nomen. Die bepaal den de sfeer
sterk. vooral omdat voor veel
mensen het zonnetje niet genoeg
was . Oe teksten die zij er bij
schreven varieerden van 'kuss ies,
geen dt skusstes" , ' f6,50' {de kost
prijs) tot 'waar ben je Eri k' en
' hasj gevraagd '. In tegenstelling
tot de sprekers hadden Doe Maar
en John Watts de zaal wel op hun
hand . Het publiek wilde van de
artiesten horen waarom ze daar
waren, en niet vin sprekers. Al
leen de St rangles hebben dat ei
genlijk gedaan . Oe sfee r in de
stad was ook prima . Je hoorde o
veral .ensen zingen 'Er zit een
knop op je teevee ' .

ERNA
Dat de groepen betaald werden was
nog nfet zo erg. al vind ik
n 2.500 voor vervoerskoste n van
de St rang lers wel veel. ma ar dat
j e daarna moest horen dat Urbanus
van Anus zi ch niet zo me t kerne
nergie beecet ëe , hi j speelde al
leen z' n l iedjes wel . Dat Ton
lebbink kernenergie . zolang er
veil ig IDee ~esprongen werd , een
goede oplossing voor de toekOllS t
vond. en dat Da ve Edll.mds een
uitgesproken voorsta nder is van
kernenergie . Dat doet zeer. Als
je de organisatie ui tbesteedt aan

een professi oneel bureau. kun je
toch nog wel ei sen dat je arties
ten kri jgt die achter j e doel
staan, en nie t artiesten voor
wie dit festival wel leuk in de
planning lag . Het publiek werd
hier een beetje bedo t . De organfe
sat ie is hier zeer tekort gescho·
te n.
Da t j e onder de vlag van John
Watts, te St ranglers . die tegen
ker nenergie zi j n ar t iesten .et
lut doen die eigenli j k wel voor
zi jn. Dat kan niet .

KERflLl JN
N.O. 6/4 '82

Noo rdel*e a tooma 1a~roe~n
profes n têgen pröëSorÎÎg
Oe gezamenli j ke atoomalamgroe
pen uit het Noorden van het land
hebben gisteren bij het gemeentee
bestuur van rolde offic ieel be
zwaar gemaakt tegen het afgeven
van de vergunning aan het ri j ks·
insti tuut voor Drinkwateronder·
zoek i n 8ilthoven een proefboring
tn de gemeente rolde uit te voeren.
Volgens de atoomalarmgroep gaat
het bij deze bori ng niet al leen
om gegevens OOI trent het water
doch ook om gegevens over de
zoutkoepel die onder de boring
ligt .
Oe protesten r ichten zich vooral
tegen het feit dat de verteçen
woordtgers van de RIO i n 811t·
hoven ook i n de Interdepartemen
tale COlIIlIissie voor Kernene"3ie
zitten waar -gegevens dan kun
nen worden uitgewisseld-. Oe
boring die in feite een ui tge
ste lde boring van ... ter jaar se
leden is zal volgens een brief
van het geMeentebestuur op kOrte
te Mlijn plaatsvinden. Indert t jd
ging de preofboring niet door
Ollldat die werd verhi nderd door
..usale aktie van dezelfde atocJat.
alarwgroepen.
De boring zal geschieden op een
ktlo-e ter ten zuiden van SChoon
100 aan de weg Schoonoord-SChoon
100. Van de zi jde van het RID
kon nog geen ccmnentaar gegegee
ven worden op de bezwaren van
de atoollalarwgroepen.



No Nukes, 9 april Utrecht.

Het grootst opgezette (anti
kernenergie-) popfestiva l in
Nederland.
Het was eigenlijk een gewoon
popfestival, professioneel op
gezet door een kommercieel
popbureau. De bedoeling was
dat er delen va n de film van
het No Nukes festival in Ame
rika van 2 jaar gelden zouden
worden vertoond. Eerlijk ge
zegd heb ik daar niets van ge
zien. Wel was er een doek
waarop live beelden van de op
tredens werden getoond . Voor
de mensen die te ver van het
podium zaten. Voor het optre
den van The Stranglers werden
flitsen van de film 'Dode
waard, geen doden waard' ge
toond . Een filmverslag van de
Dodewaard blokkade van septem
ber 1980. Eerlijk gezegd maak
te dit een behoorlijke indruk;
het tentenkamp, de modder. de
bandjes die tussendoor speel
den IDe fanfare van de Eeuwig
Durende Bijstand' . De lange
rijen zingenden op de dijk,
maar vooral de tientallen H.E.
busjes met op de achtergrond
de massieve dreunen vap The
Stranglers. Op zo'n moment
komt het twee keer zo hard aan .

Het konsert; goede afwisselen
de muziek , van Reggae ( ' St ee l
Pulse' , 'Doe ~~ar') t ot Rock

~--

'n Roll. Volume was er ook
voldoende aanwezig. Door de
schuine dakkonstruktie kwamen
alle geluidsgolven minstens
eenmaal terug, het geheel tot
een brij van decibels vormend.
De nadruk lag zonder meer op
de muziek. Ik denk dat verre
weg de meeste mensen alleen
daarvoor gekomen waren . Aan
de ingang stonden wel een he
le serie standjes, met alle
informatie en materiaal van e
nergiegroepen, maar de funktie
was meer omlijsting van het
geheel . Positief waren wel de
No Nukes teksten boven de 2
podia zodat t.v. beelden in
ieder geval duidelijk zullen
maken waar het op gericht was .
Aan de andere kant is het wel
zo dat niet iedereen zich ge
roepen voelt diskussies te
voeren of aán blokkades mee
te doen. Voor hen ls di t wel
een manier om hun verbonden
heid met de anti-kernenergie
beweging duidelijk te maken .
Naar mijn gevoel ging de
grootschalige en kommerciele
opzet (uiteindelijk werden
alle groepen wel degelijk be
taald en de vraag is nog maar
of er geld overblijft en waar
dat blijft) ten koste van de
betrokkenheid van mensen in
de anti-kernenergie-strijd .
De muziek was konsumptief en
de menigte was veel te groot
om enige band ee voelen. Voor
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Joop Oude Lohuls

mij hadden ze het gewoon Paas
pop mogen noemen . Klarisse
Nienhuys deed een poging enige
inhoud aan de doelstelling te
geven. Voor Doe Maar, probeer
de ze iets over kernafval en
kerncentrales te vertellen,
maar veel verder dan halfweg
kwam ze niet. Gefluit en Boe
geroep overstemden haar vrij
wel vo l l edi g. Typerend voor
die dag .
Voor mij zegt het ni e t s , dat
er 30 .000 ~nsen bij het No
Nukes festival waren wanneer
er niet geluisterd wordt.
Maar ja, wat kan je verwach
ten van een organisatie door
Mojo-productions, opnames
door de VARA en professionele
groepen.
Kortom, prima als popkonsert,
maar te groot en kommercieel
om belangrijk te zijn voor de
Anti Kernenergiebeweging _ Het
gaat niet alleen om geld.

KERNLIJN N.O. 17/3 '82

Nederland heeft kerninstallaties
over de grens niet aanvaard
Er is geen sprake van dat Neder
land de vestiging van een kern
installatie in het grensgebied
met Duitsland aanvaard heeft.
Dat schrijft staatssecretaris me
vroU!lf Lambers van volksgezond
heid en milieuhY9i~ne in antwoord
op vragen van het PvdA-kamerlid
BuunaeiJer,
Duitsland is op de hoogte van het
terughoudende standpunt dat de
Nederlandse regering heeft inge·
nomen over de kernenergie . De
Nederlandse delegatie in het
overleg over nucleaire instal
laties in het grensgebied met
Duitsland (het NOOK-beraad)
heeft zich aan dat standpunt te
houden. aldus de staatssecreta
ris.

De regeri ng heeft over de tot
nu toe genomen NDDK·besluiten
nog geen standpunt bepaald. wel
i s ter voorberei di ng daarop aan
de provinciale besturen van ürente,
Overijssel en Gelderland gevraagd
cOlllTlentaar te leveren•• De al
gemene vraag in hoeverre de ean
gemelde kerninstallaties venselijk
zijn dan wel nodig worden geacht.
is in de NDOK niet aan de orde
zodat geen sprake is van aanvaar
ding van vestiging van zo'n tnstal·
lette", aldus de bewindsvrouw.



joop en jack

ENERGIE
OE ZIT DAT NOU

Als iets de jaren '80 bepaald
heeft, of gaat bepalen, dan is
het wel de energievoorziening.
Heel anders dan de vijftiger en
zestiger jaren, waarin er een o
vervloed aan olie, een sterk
groeiende hoeveelheid gas en een
ongekende ekonomiese groei was.
In de zeventiger jaren is dat
flink veranderd. Dat begon al met
het rapport van de Club van Rome:
'Grenzen aan de Groei', dat voor
velen als een verrassing kwam.
Daarin stond voor het eerst ge
noemd, dat als de groei van dat
moment zien zou doorzetten. de
grens van de groei in het jaar
2000 al bereikt zou zijn~ Een
dermate groei van de bevolking,
stijging van het energieverbruik
en grondstoffen zou betekenen dat
binnen 30 jaar de olie op zou
zijn, er niet genoeg voedsel ge
produceerd zou kunnen worden en
vele grondstoffen uitgeput zouden
zijn. De oliekrisis met zijn au
toloze zondagen benadrukte plots
klaps de ernst van de situatie.
Het feit dat het hoofdzakelijk
een politiek-ekonomisch machts
spelletje was deed niets af aan
de ernst van de zaak. Sindsdien
richtte zich het beleid van de
meeste ontwikkelde landen zich op
besparing van energie en een ver
kleining van de afhankelijkheid
van één energiebron.
Besparing op het energieverbruik,
bijv. isolatieprogramma's kwamen
voor het eerst van de grond na de
energlenota van minister Lubbers
(1976) die als hoofddoelstellin
gen had: besparing en diversifi
katie van energiebronnen.
De ontwikkeling die Potma voor o
gen had, nl. een minder energie
intensieve produktiestruktuur,
waarbij meer mensen op een zin
vollere manier kunnen werken had
als bijkomend affekt dat zelfs
bij een gelijkblijvende ekonomi
sche produktie het energiever
bruik aanmerkelijk kon dalen. Op
dat moment (1977) was hij een
roepende in de woestijn: zijn
scenario week nl. zoveel af van
het groeidenken van de regering
dat het voor de meeste mensen erg
ongeloofwaardig overkwam. lang
zaam maar zeker zagen zowel het
bedrijfsleven als de regering de
zin van het beperken van het e
nergieverbruik in. De reden daar
voor was niet zozeer de zorg over
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het opraken van de voorraden als
wel de ontzettende stijging van
de brandstofprijzen. In de perio
de 1973-1979 werd de olieprijs
vertienvoudigd. Investeren in be
sparingen werd steeds rendabeler.
In tegenstelling tot voor '76
toen er enkel voor kapitalen ge
stoken werd in de ontwikkeling
van kernenergie (vanaf 1950 tot
1980 ongeveer 5 miljard), werden
er na 1976 onderzoeksprogramma's
gestart naar toepassing van duur
zame energiebronnen, zoals wind,
zon, aardwarmte en biogas.
De autoloze zondagen, de nadruk
van overheidskant op besparing en
de verhoging van de energieprij
zen zorgden ervoor dat er inder
daad minder gegroeid werd. De e
nergiescenario's (lange termijn
prognoses) moeten van jaar tot
jaar worden bijgesteld. En toch
valt het allemaal wel mee met die
voorraden fossiele brandstof. Op
dit moment is er veel meer aanbod
dan vraag, zodat de olieproduce
rende landen niet hun normale
dagproduktie kunnen halen en de
prijzen voor olie zijn op de we
reldmarkt nogal gedaald, ondanks
de OPEC, die vasthoudt aan een
hogere prijs.

VOORRAAD
Om onafhankelijker van de OPEC te
worden hebben de oliemaatschappij
en nl. in een groot aantal landen
olie aangeboord zodat het aanbod
staag. Het aandeel van de OPEC is
de laatste jaren van 90 %naar on
geveer 40 %van het wereld-aanbod

Om te beginnen blijken de aange
troffen voorraden aanzienlijk
groter dan verwacht. De verwach
ting dat rond 2000 de fossiele
brandstoffen uitgeput zouden zijn
was gebaseerd op de toen bewezen
voorraden. De oliemaatschappijen
geven systematisch lagere progno
ses dan de werkelijke voorraden.
Op zich is dit niet zo gek,een
oliemaatschappij kan niet werken
met voorraden die nog niet be
wezen zijn, en kleine voorraden
geven het de mogelijkheid de
prijzen hoog te houden.Ook de
verbeterde technologie zorgde
voor een verhoging van de econo
miese winbare hoeveelheden. Het
is gemakkelijk in te zien, dat
een hogere brandstofprijs in
ieder geval de animo om te boren
vergroot, en het rendabeler maakt
om moeilijk winbare voorraden
toch te exploiteren.
Oliemaatschappijen gebruiken vaak
ook de smoes van niet financieel
economisch winbare hoeveelheden,
als er sprake is van een instabiel,
bewind, zoals de meeste afrikaanse
en latijnsamerikaanse landen heb
ben. Ze gedijen nu eenmaal het
beste in systemen die hun grote
winstmarges laten, zoals Amerika
of Nederland. Daar wordt bijna
elke mogelijke plek waar olie
kan zitten, onderzocht (zelfs
Ameland) in Afrika en latijns
Amerika zo goed als niet.
Illustratief in dit verband vor
men de Falkland eilanden: aange
toonde olievoorraden bleken een
aanleiding te kunnen zijn VOOr
het mobiliseren van komplete oor-



logsvloten. Ook in het Midden
Oosten wordt niet geboord. Maar
daar hoeft dit ook niet, de
olie spuit daar de grond uit.
Er is dus meer in voorraad en
aan reserve op de wereld, alleen
deze is voor de oliemaatschappij
en financieel-economisch niet
winbaar, en dus worden ze ook
niet meegenomen in hun prognoses.

POLITIEK
Het is dus meer een kwestie van
politiek dan van economie. Als
de maatschappij die olie verkoopt
ook de enige is die gegevens heeft
over voorraden en reserves, is het
logisch dat ze met die cijfers
gaan manipuleren. Zo zijn in Neder
land de N~l (50% Esso,5hell), de
Shell, Gasunie (50% Esso, 5hell),
de Rijks Geologische Dienst, Dienst
van hetmijnenwezen en het Ministe
rie van Ekonomische Zaken op de
hoogte van gegevens over gasborin~

gen. De Rijks Geologische Dienst en
de Dienst van het mijnenwezen heb
ben een geheimhoudingsplicht, het
Ministerie van EZ houdt zich be
zig met eenzijdige 'gentlemen's
agreements' en de oliemaatschap
pijen zijn wel wijzer. Die ver-
tellen gewoon niets wat ze niet
kwijt willen. Dus op de vraag of
het waar is wat cr in 'Noorder
breedte' van mei '79 staat,dat
er onder het Slochterenvel d nog
een nieuwe grote gasbel is ontdekt,
komt geen bevestiging. Want dan
zouden ze zich flink in devingers
snijden. Boringen in de natuurge
bieden Ameland, Griend en Terschel
ling zouden overbodig worden, net
als een eventuele LNG-terminal in
de Eemshaven. En voor de boringen
naar zoutkoepels die zowiezo over
bodig zijn zou dan niet meer het
excuus gelden dat ze het moeten
doen voor onze nationale ener
gievoorziening.

KONKLUSIE
Gezien de aanwezige voorraden en
voral onze hoeveelheid aardgas,
moet het mogelijk zijn voor de re
gering een goede energievoorzie
ning te waarborgen. De tijd die
we hebben en de inkomsten uit on
ze aardgas-exporten bieden de ge
legenheid d~urzame energiebronnen
te ontwikkelen en energiebewuster
te produceren. Zodat we over een
iaar of 70a 80 wanner het gas
misschien op is (?) vrijwel geen
gas, olie, of kolen meer nodig
hebben.

P.S. Trouwens nationaliseren van
de NAM en de Gasunie zou de moge
lijkheden behoorlijk vergroten,
niet alleen omdat dan de miljar
den waarvoor Shell en Esso geen
klap hoeven te doen, beter be
steed kunnen worden.

hendrikjan Muller

INLEIDING
SindS de Club van Pome in 1970
haar voorspellingen openbaar
maakte maar nog meer sinds in
1973 de eerste oliekrisis de we
reld overviel is men zich bewust
van het feit dat er grenzen zijn
aan de groei en aan grondstoffen
voorraden. Sinds die eerste kri
sis is er van alle kanten op ge
wezen dat er met grote voortva
rendheid gezocht moest worden
naar alternatieven voor olie en
gas, waarbij de nadruk lag op de
door de grote olie- en elektrici
teitsmaatschappijen te monopoli
seren grootschalige vormen van e
nergieopwekking zoals kolen,
kernenergie, LPG, LNG. Marginaal
worden ook de onuitputtelijke
stromingsbronnen als wind-, wa
t~r-, en zonneenergie onderzocht,
al denkt.men ook hier aan gigan
tische monopolie-ideeën waarvan
het plan Lievense een goed voor
beeld is.
Kijken we naar de voorraden kolen
dan kan men daarmee nog de nodige
tijd uit de voeten. Dat geldt ook
voor kernsplitsing als het bij
het proces ontstane plutonium uit
het zeer schaarse uranium 235 ge
bruikt kan worden voor het kweken
van nieuw plutonium uit het an
ders waardeloze maar in grote
hoeveelheden aanwezige uranium
238. De vraag is echter of er
ooit een kweek reaktor zover zal
komen dat hij ook inderdaad
kweekt. Los hiervan is het trou
wens uit milieukundig oogpunt
zeer ongewenst door te 9aan met
de ontwikkeling van kernenergie.
Ook kolen zullen indien massaal
toegepast ter vervanging van olie
en gas de nodige ekstra problemen
geven, zeker als men kiest voor
waanzinnige kolenvergassers zoals
er nu één in de Eemshaven is ge
pland. Het is belachelijk om te
zien hoe Duitse bedrijven achter
haalde processen met medewerking
van de regering op de Nederland
se markt kunnen dumpen om nog
iets terug te zien van de hoge
ontwikkelingskosten. Ter wille
van de werkgelegenheid. dank u
Den Haag.
Het grootste probleem bij kolen
gebruik is het over het algemeen
hogere zwavel gehalte in kolen.
Dit zorgt voor een grotere 502
uitstoot wat ui tei ndelijk i n de
vorm van sterk verzuurde regen
grote ekologische gevolqen kan
hebben. Een triest voorbeeld zijn
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LIE
de mede door onze industrie sterk
verzuurde meren in Noorwegen,
waarin geen leven meer voorkomt.
En of het in grote hoeveelheden
spuiten van kalk nu wel de beste
oplossing is vraag ik me af.
Zolang we nog niet definitief
zijn overgestapt op onuitputte
lijkeenergiebronnen als zon,
wind en water (en die periode kan
natuurlijk zo kort mogelijk ge
maakt worden door juist in die
richting zo veel mogelijk onder
zoek te doen) zullen we toch ook
in staat moeten zijn onze ener
giebehoefte te dekken. Volgens de
oliemaatschappijen kan tegen 1990
het aanbod van olie en gas en ko
len de vraag niet meer aan. Hier
bij wordt uitgegaan van een mon
diaal groeipercentage van 5%. De
dan ontstane 'energie-gap' zal
dan moeten worden opgevuld met
andere bronnen als kernfusie,
kernsplitsing en zonne-energie.
In onderstaand artikel wordt ge
probeerd de ideeën die er leven
over schaarste van olie en gas te
ontkrachten, en in ieder geval
iets meer de realiteit te doen
benaderen.

TEKORT
Het tekort aan olie kan op twee
verschillende manieren ontstaan.
Er kan sprake zijn van een fysiek
tekort, wat wil zeggen dat de
voorraden opraken, en er kan
sprake zijn van een politiek-eko
nomisch tekort. De oliekrisis van
1973 was daar een voorbeeld van.
Er is sprake van een grote kompe
titie om de olie, hetgeen gevol
gen heeft voor de prijs die er
voor betaald moet worden, de o
lievelden zorgen regelmatig voor
spanningen tussen Oost en West
zoals bijvoorbeeld in de Perzi
sche Golf.
Ook het Noord-Zuid probleem wordt
mede bepaald door de afhankelijk
heid van olie. Als er ineens een
schaarste ontstaat is het rijke
westen in staat de hoge prijzen
te betalen en kan vrolijk door
gaan met 85% van de olie op te
stoken. Ontwikkelingslanden zul
len niet in staat zijn de prijzen
te betalen. Een eventuele nieuwe
ekonomische orde wordt dus ook
mede bepaald door de olievoorra
den. Daar komt nog bij dat in de
ontwikkelingslanden de afhanke
lijkheid van olie bijna totaal is
omdat er nog geen alternatieven
als kolen, LPG en kernenergie
voorhanden zijn. Dit alles laat
zien dat het olieprobleem van es
sentieel belang is voor de toe-
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Figuur 1

AllEAS OF
POTENTlAL OIL
MD GASOCCUIlfIENCE

.ONSHORE

• OFFSHOAf

Konkluderend kan gezegd worden
dat de schaarste aan olie- en
gasvelden niet zozeer een fysiek
probleem is maar een politiek-e-

120"

o.t.U vl,in reoionallY'
depond,ng on del' avo_.

dergelijke investeringen te doen
is dat wel heel pijnlijk. Het is
dus erg belangrijk om te proberen
deze barrière te doorbreken. Dat
zou de wereld-olie-voorraad prak
tisch doen verdubbelen ~

Figuur 2

The Regional Distribution of
the World's potential1*
petrdiiferous Areas: S own in
proportion to the world total.
Within each region the number
of exploration and develop
ment wells whichhave been
drilled is shown - each full
circle represents 50.000
welis. Relative to the U.S.
all other parts of the world,
but especially the regions of
the Third World, are little
drilled for theiroil.
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SCHATTINGEN
Men kan dus wel spreken van zeer
konservatieve schattingen. Door
de inmiddels verbeterde technolo
gieën wordt de winbaarheid van o
lie en gas uit reeds gesloten
bronnen wéer aantrekkelijk uit e
konomisch oogpunt.
Sterk gestegen prijzen werken
hier ook aan mee. Een goed voor
beeld is het olieveld in Schoone
beek. Bij de ontdekking ervan in
1937 ging men ervan uit dat 5 tot
15 %van de zware olie gewonnen
zou kunnen worden. Door de hogere
olieprijzen en nieuwe technieken
is dit inmiddels opgelopen tot
40%. De geschatte wereldvoorraden
van 500 x 109 barrels in 1940 is
zo inmiddgls gestegen tot 2000 
3000 x 10 barrels en zal tegen
het jaar 2000 naar verwachtinggzijn opgelopen tot t 5000 x 10
bbls.
Tenslotte wil ik nog even wijzen
op het merkwaardige verschil in
voorraadschattingen tussen over
heden en de oliemaatschappijen
zoals dat tot uitdrukking komt in
de eerste en enige tabel. Hieruit
blijkt dat de schattingen van de
oli·emaatschappijen veel lager
zijn. Althans voor wat betreft de
voo~raden in de derde wereld. Dit
komt omdat in vele ontwikkelings
landen de oliemaatschappijen wor
den gezien als het summum van
Wester.simperialisme, en terecht.
Een vervelende konsekwentie is
dat ze daarom veel voorraden niet
meerekenen omdat ze investeringen
in die landen te riskant ac~ten.

omdat de oliemaatschappijen vaak
de kennis en het geld hebben om

oogpunt) altijd veel lager zijn
geweest dan de uiteindelijk ge
vonden voorraden in die bronnen.
zoals uit figuur 3 is op te maken.

komst van de wereld.

VOORRADEN
De meeste bewezen voorraden aan
olie en gas (buiten de USA en de
USSR) bevinden zich in de OPEC
landen. Dit zijn de bewezen voor
raden. Het is volstrekt verkeerd
te zeggen dat dus de volledige
wereldvoorraad zich in de OPEC
landen bevindt. Het is echter zo
dat alle aandacht van de olie
maatschappijen zich sinds 1920
op deze OPEC-landen heeft gekon
sentreerd. Er werd daar voldoende
olie gevonden om de behoefte er
aan te dekken, waardoor elders
niet serieus werd gezocht. Er is
ook een politieke reden voor de
onevenredige aandacht van de o
liemaatschappijen voor de OPEC
landen. In de meeste gevallen
zijn het kolonies geweest waar
door het VOOr de oliemaatschap
pijen veilig was daar juist te
investeren. Er zat ook een gigan
tische hoeveelheid makkelijk win
bare olie. Een barrel olie kostte
$ 0,25 - 0,75 cents.
Op de eerste figuur zien we dat
de OPEC-landen geologisch gezien
zeker niet de enige landen op de
wereld zijn waar zich potentiäle
of bewezen olie-en gasvoorraden
bevinden. In de derde wereld be
vinden zich zo ongeveer 50% van
de potentiäle voorraden. Kijken
we naar de potentiële offshore
gebieden dan blijkt daar ook nog
nauwelijks gezocht te zijn (afge
zien van Mexico, Venezuela en de
Noordzee). Figuur 1 geeft een in
druk van de potentiële voorraden
(het oppervlak van de rechthoek
jes) en de mate waarin er naar
die voorraden gezocht is (elk vol
cirkeltje vertegenwoordigt 50.000
bronnen). Twee opmerkingen bij
deze figuur:
--het valt op hoe weinig er in
het Midden Oosten gezocht is of
tewel hoe makkelijk die olie- en
gasvoorraden te winnen zijn.
--zelfs in 1982 vindt nog 8Q% van
de aktiviteiten naar het zoeken
van olie in de USA plaats. Dit
komt vooral omdat men daar als
partikulier eigenaar van een stuk
land tevens eigenaar is van de
zich daaronder bevindende bodem
schatten, hetgeen dus kennelijk
tamelijk stimulerend is.
Door het gemak waarmee de olie
uit de OPEC-landen te krijgen was
is dus de motivatie laag geweest
om elders te zoeken en zijn er
nog maar weinig nieuwe technolo
giéën ontwikkeld om anders of ef
ficiënter olie en gaste zoeken.
Met de gigantische prijsstijgin
gen van de laatste jaren is die
motivatie aanzienlijk toegenomen
en is men zich meer gaan toeleg
gen op de nieuwe technologieën.
Verder blijkt uit het verleden
dat schattingen van winbare re
serves (vnl. vanuit ekonomisch
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Tabeli
Estimates of the Ultimate Oi1
Resource of the Third world

Figuur 3

Onderste lijn: Prognoses van
winbare reserves.
Bovenste lijn. In die bronnen
gevonden voorraden.
(P.R. Odell)

WARMTE'KRACHT

KOPPELING

GROEI

Een groeiend aantal bedrijven on
dervindt nu de gevolgen van de te
dure energie. Om de kosten te
drukken wil men nu meer en meer
overgaan op toepassing van warm
te-kracht-koppe1ing. Dit houdt in
dat het bedrijf zelf zowel de be
nodigde elektriciteit als warmte
in êén installatie produceert.
Dit heeft het voordeel dat het
rendement sterk toeneemt in verge
lijking met 'gescheiden' opwek
king, d.i. het apart produceren
van stroom in elektriciteitsbe
drijven (35 %rendement)(65 %
verlies aan afvalwarmte) en stoom
door bedrijven zelf, waarbij ook
weer grote verliezen optreden.
Als het bedrijf meer stroom dan
nodig produceert, kan dit terug
geleverd worden aan het net,
waardoor een bijdrage geleverd
wordt aan de openbare stroomvoor
ziening.
Nu blijkt al het eerste nadeljge
effekt van het 'beleid' van de
elektriciteitsproducenten, die
op deze wijze hun monopolieposi
tie probe.ren veilig te stellen.
Welk bedrijf gaat investeren in
een nog verdere verhoging van de
overkapaciteit. De SEP is duide
lijk bang grote klanten te ver
liezen. Ze biedt zelfs lagere
stroomtarieven aan industriä1e
grootverbruikers aan. Behal~e

dat de kosten hiervan op de kon
sument worden afgewenteld, belem-

Van 1950 tot 1975 een verzevenvou
diging van opgesteld vermogen van
1200 tot 8400 MW.
Van 1975 tot nu is die stijging
heel wat minder (2 %). De maxima
le netbelasting ligt nu op ca.
9500 MW. De groei is inmiddels
gestagneerd, omgeslagen in een
daling.

Toch wordt er nog gerekend op
2,5 %groei per jaar tot 1992
(Elek. plan 80/81).
Ondanks de energiekrisis van '73
bleef men uitgaan van de hoge
groei uit het verleden, waardoor
er nu een grote overkapaciteit
ontstaan is.
De lage prijs van kolen wordt nu
gebruikt als argument voor de
bouw van verder overtollig ver
mogen. Dit heeft nog enkele zeer
nadelige konsekwenties, zoals we
nu zien.

MONOPOLIE

Toch is deze sektor van groot be
lang gezien de besparingsmogelijk
heden door middel van toepassing
van windenergie, warmte-kracht
koppeling en stadsverwarming. Het
opwekken van elektriciteit gaat
voornamelijk gepaard met dermate
grote verliezen, dat nog veel be
sparing mogelijk en gewenst is.

DISCUSSIE

BESPARING

Verreweg de meeste diskussies en
meningsverschillen hebben de
laatste jaren de elektriciteits
voorziening tot onderwerp, hoewel
hiermee slechts 1/5 van al onze
energie 'gemoeid is.
Kernenersie b.v. zal ook volgens
de regerlngsp1annen slechts hoog
stens 4 %van onze energie leve
ren, terwijl dat nu maar l,S %
is. De hele BMD gaat over die l,S
à 4 %. Waar maken we ons druk o
ver. Van veel groter belang is
het beleid omtrent aardgas, aan
gezien dit voor ca. 50 %van onze
energie levert.

BRANDSTOFKEUZE

Dit komt door de monopoliepositie
die de SEP inneemt. Slechts mi
nisteri~le goedkeuring is vereist.
Nog nooit is een elektriciteits
plan afgekeurd.
Steeds was het beleid van de SEP
gericht op een een blijvend hoge
groei van het elektriciteitsver
bruik. Inderdaad was in de 60-er
en 70-er jaren de gemiddelde
groei ruim 8 procent per jaar.

Anders dan bij alle andere ver
bruikssectoren speelt hier de
keuze van ,de brandstof een disku·
tabele rol.
Kiezen we voor kolen, kernener
gie, gas, olie of wind?
Veel keus hebben we niet, die
keus is en wordt voor ons ge
maakt. In feite is er nl. al voor
kolen gekozen: zowel ombouw van
bestaand oliecentrales als nieuw
bouw.
Niet alleen de elektriciteitspro
ducenten zitten op deze toer (SEP)
ook de overheid laat door de gro
te bedragen die voor kolenonder
zoek beschikbaar zijn gesteld,
haar keuze al duidelijk zien. Par
lement en konsument hebben hier
op nauwelijks of geen invloed.

(c)(b)

60

(a)

llO' bbls

t

konomisch probleem. Zou men in
staat zijn de politieke barriè
res te doorbreken dan is invoe
ring van kernenergie en misschien

min.
oil of

industry Crossling geol.
views (USGS) USSR

lat.
amerika 150-230 490-1225 620

afrika 120-170 470-1200 730

south/
s.e.asia 55-80 130- 325 660
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Prof. Dr. P.R. Ode11, The Future
of Oi1: 1980-2080, Hypothesis and
conc1usions. c E.G.I. ju1y 1981
Gepubliceerd in Geojourna1, vol.5
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zelfs van kolen hoogst waar
schinlijk niet eens noodzakelijk.
Onderzoek met als doel een snel
lere omschakeling op stromings
bronnen als zon, wind en water
verdienen vanuit dit oogpunt dan
ook zeker de voorkeur.

bronnen:
(a). R. Nehring, 1978
(b). Grossling, 1976
(c). Vistosky et al., 1976
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meren ze hierdoor ook een effi
cil!nter gebruik van energie.

STADSVERWARMING

Dit is een vorm van WKK. waarbij
warmteproduktie vooropstaat. De
opwekking van warmte en elektri
citeit gebeurt hier centraal voor
een woonwijk. Het gaat hier om re
latief kleine eenheden van 10 tot
120 MW.
Het rendement v.d. elektriciteits
produktie is iets kleiner t.b.v.
een grotere warmteproduktie. Het
totaal rendement ligt op Ba %.
Voor alle vormen van WKK geldt
dat ze als basislast kunnen die
nen. Juist ook tijdens de pieku
ren van elektriciteitsverbruik
draaien deze eenheden op volle
belasting. Dit betekent dat de sa
menwerkende elektriciteitsprodu
centen (SEP) dit vermogen niet
hoeven op te st~llen. Wel dient
een regeling getroffen te worden
voor het geval een eenheid tijde
lijk uitvalt.
De minister heeft er bij de SEP op
aangedrongen dat het volgend jaar
volledig rekening wordt gehouden
met het totale WKK vermogen.
Bovendien zijn dit kleinere eenhe
den zodat de reservefaktor. nu
1.27 • omlaag kan.
De reservefaktor is de mate aan
ekstra vermogen. benodigd in geval
van storingen. reparaties enz.
In de toekomst kan WKK voor 75 %
in onze elektriciteit voorzien "

WINDENERGIE
Wat betreft windenergie, hier gaan
we een andere keer dieper op in.
De bijdrage van kleine en grote
windturbines kan rond 2000 zeker
rond de 3000 MW bedragen. Vanwege
het wisselende aanbod betekent
dit niet dat er ook een dergelijk
vermogen aan gas of olie-gestookte
centrales gebouwd hoeft te worden.
De vervangingswaarde zal rond de
600 MWe aan op te stellen vermogen
(konventioneel -) liggen.

KOLEN

Het huidige beleid dat zich richt
op de nieuwbouw van kolencentra
les en een versnelde ombouw van
oliegestookte centrales heeft als
motief het kostprijsvoordeel. Ko~

lenstook is goedkoper. In de tijd
dat deze beslissing viel waren
kolen inderdaad de helft goedko
per dan olie. De olieprijs is in
middels flink gedaald en de kolen
prijzen zijn in twee jaar verdub
beld. Het is nog maar de vraag of
deze ekstra investeringen ooit
terugverdiend WOrden. Een aantal
centrales wordt namelijk omgebouwd
voor hun normale afschrijvings
tijd. Dit is pure kapitaalvernie
tiging. Bovendien wordt vanwege
de bestaande overcapaciteit een
aantal centrales eerder buiten
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bedrijf gesteld.
Bovendien is gemakkelijk in te
zien dat overkapaciteit geld
kost. Dit betekent dat wij allen
in feite deze vaste kosten moeten
opbrengen.
Alsof dit nog niet genoeg is: De
SEP heeft tot 1992 nog 4000 HW
extra gepland.

KONKLUSIE
Het opgesteld vermogen is nu 15800
Kol. Tot '88 wordt er nog 2300 HW
bijgebouwd. Er staat dan in totaal
nog 17000 ftw. De hoogs te piek vo
rig jaar lag bij ruim 9000 MW.
Uitgaande van een benodigde reser
ve van 25 %, betekent dat een o
verschot van ruim 5500 HW in '85.
Tot 2000 hoeft er dus geen grote
of kleine elektriciteitscentrale
bijgebouwd te worden.

KERNLIJNEN

VK 2012 '82

U-itstel proefbori ogen
Den Haag - Voor het einde van dp
brede maatschappelijke discussie
~verhet energiebeleid, eind vol
gend jaar. zullen er geen proef
boringen worden verricht in zout
koepels in Nederland of onder de
Noordzee. Dit heeft minister Terlouw
geantwoord op schriftelijke vragen
van het Tweede-Kamerlid Tomme1
(0'66) •

ANP 22-3-182

In Mexico zijn de voorraden en
reserves van olie 36 %hoger uit
gevallen dan een hq1f jaar gele
den verwacht. De bewezen voorraad
i's nu 72 miljard vaten en de- re
serves worden nu geschat op 80
miljard vaten olie van 159 liter.
Door de overcapaciteit raken ze
per dag maar 1,1 tot 1.2 miljoen
vaten per dag kwijt, terwijl hun
normale dagproduktie ligt op 2.5
miljoen vaten per dag.

KERNLIJNEN

N.O. 13/3 '82
Dumpen radio-aktief afval vanuit
Den Helder
Het dumpen van verpakt radio··aktief
afval afkomstig van ziekenhuizen
en laboratoria zal dit jaar hoogst
waarschijnlijk niet vanuit de ha
ven van Velsen gebeuren maar vanuit
de rijkszeehaven Den Helder. De
overheid is van plan de dumping van
uit Den Helder te doen plaatsvinden
omdat in het verleden gebleken is
dat de politie en autoriteiten on
voldoende in staat zijn de openba
re orde te handhaven bij akties en
blokkades tegen het vervoer van het
afval vanuit ECN in Petten naar de
haven Velsen.
Bovendien wordt het bij dumping
vanuit Den Helder voor aktiegroe
pen onmogelijk protest tegen dum
ing aan te tekenen bij bijvoor
beeld de raad van State omdat
voor de dumping geen vergunningen
c.q. ontheffingen van wetten no
dig zijn. Dit omdat Den Helder
als marinehaven een rijkszeehaven
is.
Dit valt op te maken uit antwoor
den op vragen van het kamerlid
Willems (PSP) die staatssecreta
ris Lambers (milieu) aan de Kamer
heeft doen toekomen.
De bewindsvrouwe geeft aan dat
formeel nog geen besluit is geno
men over het gebruik van Den Hel
der. Wel zegt zij dat premier
Van Agt de commissaris van de
koningin in Noord-Holland eind
augustus verleden jaar al bericht
heeft dat het Rijk overwoog Den
Helder in de toekomst te gaan ge
bruiken. Het gemeentebestuur van
Velsen, gemeentebesturen van an
dere gemeenten en de commissaris
van de koningin hebben al herhaal
de keren gezegd de openbare niet
te kunnen handhaven bij -dumpingen
vanuit Velsen.

Nieuwsblad van het Noorden.
8/4 '82

'Borsse1e'weer in bedrijf
De kerncentrale Borssele heeft
vandag na 54 dagen buiten be
driJf te zijn geweest de elektri
citeitsproduktieweer voor hon
derd procent hervat. De kern
centrale heeft een capaciteit
van 450 Megawatt.

De ceptrale heeft stilgelegen
in verband met de jaarlijkse
splijtstofWisseling, reparatie
en algehele revisie. De stop
heeft dit jaar extra lang ge
duurd omdat er nieuwe conden
soren moesten worden ingebouwd
in het niet-nucleaire deel van
de centrale. De nieuwecondenso
ren die van een speciaal metaal.
titaan zijn vervaardigd hebben
33 miljoen gulden gekost.



Herman Damveld

IS KERNENERGIE

I····················································· ..
• •• •
: Aandeel kernenergie in elektriciteitsopwekking (%) :
• •• •i W.Duitsland Frankrijk Italië Nederland België Engeland :
• •: 1980 11,8 23,5 1,2 6,4 23,3 12,1 :
• •: 1981 14,3 37,7 1,5 5,7 25,3 12,7 ~
• •• •• •: Bron: ref. 8 :
• •• •• •: :• •:,. ...............................•.•.••:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Je hoort de laatste tijd het argu
mênt. dat Nederland in het nadeel
is. omdat men in het buitenland
goedkope elektriciteit uit kern
centrales heeft. De vraag is. of
dat echt zo is. Deze vraag zal ik
in twee artikelen proberen te be
antwoorden. Dit artikel gaat o-
ver de kosten van elektriciteit
uit de huidige kerncentrales en
de elektriciteitstarieven. In het
volgende nummer zal ik de kosten
van eventuele nieuw te bouwen kern
centrales bespreken

BORSSELE EN

DODEWAARD
Volgens de minister van Ekonomie
se Zaken. Terlouw. was de elektri
citeit uit Borssele en Dodewaard
in 1980 ongeveer 10 cent per kilo
wattuur goedkoper dan elektrici
teit uit een centrale die met
gas of olie wordt gestookt. Do
dewaarden Borsse~e hebben in
1980 tesamen ongeveer 3.5 mil
jard kilowattuur geleverd. Het
kostenvoordeel bedroeg derhalve
350 miljoen gulden (1).
Kloppen deze cijfers? Uit een
brief van de ekonomisch direk
teur van het Elektriciteitsbedrijf
voor Groningen en Drenthe. Mar
tens. van 30 december 1981 blijkt
o.a. het volgende: de kostprijs
van de in de Eemscentrale opgewek
te elektriciteit bedroeg 10.02
cent per kilowattuur (KWh); voor
de Hunzecentrale was het 12.5
cent per KWh. De kosten van de
ingekochte stroom uit de Dode
waard-kerncentrale bedroegen
daarentegen 13.56 cent per KWh.
De atoomstroom was derhalve duur
der dan de stroom uit de konven
tionele centrales van het EGO.
Van 10 cent kostenvoordeel kan
geen sprake zijn. Sinds 1969
heeft het EGD 2 miljoen gulden
1IIOeten toeleggen op de duurdere
stroom uit Dodewaard.
Door het PSP-kamerlid Van der
Spek is deze kwesteie aan de or
de gesteld. Daarop antwoordde
Terlouw: 'Vergelijking van Dode
waard met de Hunze- of de Eemscen
trale is weinig zinvol. vanwege de
niet-kommerci~le bedrijfsvoering
van de Dodewaard-centrale. waar
door deze niet representatief is
voor de kosten van elektriciteit
op basis van kernenergie in Ne-

derland (2). Als de vergelijking
niet zinvol is. dan vragen we af
waarom Terlouw bij zijn berekeni ng
van het kostenvoordeel van kern
centrales die vergelijking toch
heeft gemaakt.
Maar goed, laten we de cijfers van
Borssele er eens bij nemen. Met
behulp van de begroting 1982 van
de Provinciale Zeeuwse Energie
Maatschappij kunnen we uitrekenen
dat de kosten van de stroom uit
de kerncentrale Borssele in 1980
4.4 cent per KWh waren. Een kosten
voordeel derhalve ten opzichte van
de Eems- en Hunzecentrale. maar
geen voordeel van 10 cent per KWh.
Daarnaast moeten we er rekening
mee houden dat de kosten van de
Borssele-kerncentrale ernstig on
derschat worden. zodat er in wer
kelijkheid geen sprake kan zijn van
een kostenvoordeel (3).
Minister Terlouw wijst er verder
nog op dat bij de prijzen van 1982
de stroom uit Borssele en Dodewaard
7! cent goedkoper is (4).
Borssele levert het merendeel
van de stroom echter aan de alumi ..
niumfabriek Pechiney. Deze fabriek
heeft zich in Zeeland gevestigd.
toen in 1969 een kontrakt was af
gesloten voor levering van zeer
goedkope stroom. Deze stroom zou
geleverd worden door de nieuw te
bouwen kerncentrale Borssele. Vol
gens de PZEM was door de komst
van Pechiney voldaan aan de"basis
voorwaarden voor de exploitatie
van een kernenergiecentrale:
grote klanten vlak naast de deur"
(5). Zonder Pechiney was Borssele
waarschijnlijk niet gebouwd. We
kunnen berekenen dat Pechiney de
stroom uit Borssele krijgt voor
ongeveer 4 cent per KWh. In een
brief van minister Terlouw van
24 maart 1982 staat. dat de kosten
van de atoomstroom in 1982 6.11
cent per KWh bedragen. Per kilowatt

wordt er dus ruim twee cent op toe
gelegd. Dit is 60 miljoen in 1982~

Deze subsidie moet opgebracht wor
den door de bevolking van Zeeland.
Daar komt nog bij dat volgens de
overeenkomst met Pechiney brand
stofkosten wel. maar stijgende
kosten van bedrijfsvoering niet
kunnen worden doorberekend (6).
De vervanging van de condensor.
die begin 1982 heeft plaatsge
vonden heeft 33 miljoen gekost;
Dit bedrag kan niet worden doorbe
rekend~ ook hier afwenteling op
de bevolking.
Konklusie: de stroom van Dode
waard'is niet goedkoop en de
bevolktng moet toeleggen op de
stroom uit Borssele. hoewel de
kosten nog onderschat zijn.

ELEKTRICITEITS

TARIEVEN
Oe Nederlandse industrie verbruikt
jaarlijks ongeveer 25 miljard kilo
wattuur. Het prijsverschil met
West-Duitsland is volgens minister
Terlouw 4 cent per KWh. Dat geeft
een nadeel voor Nederland van 1
miljard gulden. Het verschil met
Frankrijk is 1.5 miljard ,gulden (7).
Wordt dit verschil veroorzaakt
doordat er in die landen meer elek
triciteit wordt opgewekt met kern
centrales dan in Nederland? Tabel
1 geeft een overzicht van het
aandeel van kernenergie in de op
wekking van elektriciteit.

Bruggink wijst er op. dat in 1980.
bij een gemiddelde prijs van 12.6
cent per KWh. de gemiddelde kosten
van elekttriciteit voor de indus
trie slechts 1.4 % van de totale
kosten bedroegen. De sektoren elek
trochemie. elektrostaal. nonferro.
papier. karton en kunstmest nemen
zo'n 40% van het totale industri-
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e1e elektriciteitsverbruik voor
hun rekening; voor deze sektoren
zijn de elektriciteitskosten tot
50 % van de totale kosten (9).
In deze sektoren - met in totaal
2 %van het aantal arbèidsp1aat
sen in de industrie - komt een
hoge elektriciteitsprijs derhal
ve hard aan. Het merendeel van
deze industrieën heeft echter
een lage elektriciteitsprijs via
speciaal afgesloten kontrakten.
Over de hoogte van het prijsver
schil met het buitenland blijkt
verschil van mening te bestaan.
Volgens de Vereniging van Exploi
tanten van Elektriciteitsbedrijven
in Nederland (VEEN) betaalde de
grootindustrie in Nederland in
1981 13 cent per kWh. tegen 11 in
West-Duitsland en 9,5 in Frank
rijk. De VEEN stelt dat elektri
citeit in het buitenland gemid
deld 2 cent per kWh goedkoper is;
volgens het samenwerkingsverband
Industriële Grootafnemers van E
nergie (SIGE) is het verschil 6
cent per kWh (10). Het is niet
goed mogelijk na te 9aan hoe
groot precies de verschillen met
het buitenland zijn. De Europese
Commissie wijst er op dat in het
bijzonder zeer grote verbruikers
niet bereid zijn alle gegevens o
ver de gemiddelde kosten van e
nergie te publiceren (11).
Over West-Duitsland is bekend dat
in het verleden zeer lage tarieven
voor de industrie werden vastge
steld in o.a. het Ruhrgebied.
Deze tarieven werden bepaald op
grond van de plannen van belangrijke
industrieën om zelf elektriciteit
op te wekken. als de elektriciteits
bedrijven geen konkurrerende prij
zen aan zouden kunnen bieden (12).
Deze lage tarieven voor de industrie
hebben derhalve niets met de aan
wezigheid van kerncentrales te ma
ken.
er is een verschil tussen de tarief
struktuur in Nederland en West
Duitsland. In West-Duitsland betaalt
de kleinverbruiker meer dan in Ne
derland. Daardoor kan de grootver
bruikers een lager tarief in reke
ning gebracht worden. Ook dit punt
staat derhalve los van het aantal
kerncentrales. De feitelijke prijs
van stroom uit West-Duitse kernCen
trales is volgens de bouwer van
die centrales, Kraftwerk Uni on,
ongeveer 10 cent per KWh (13). Clau
sen en Franke komen daarentegen uit
op 15 cent per KWh (14); volgens
deze auteurs is kernenergie duur
der dan elektriciteit uit kolen.
Het is opvallend dat bij de roep
om in Nederland uit prijspolitieke
overwegingen meer kerncentrales
te bouwen altijd verwezen wordt
naar Frankrijk en West-Duitsland
met respectievelijk 30 en 11 kern
centrales. In Engeland staan 33
kerncentrales (15), maar zijn de
prijzen voor de zeer grote ver
bruikers betrekkelijk hoog (16).
Uit een recente studie van het
Engelse Committee for the Study

of the Economies of Nuc1ear E
lectricity blijkt, dat de werke
lijke kosten van de elektriciteit
uit de huidige Engelse kerncen
trales worden onderschat: kern
energie is volgens deze studie
30 tot 50 %duurder dan elektri
citeit uit kolen; de prijs is
omgerekend - 13 tot 14 cent
per KWh (17).
De grote verbruikers betaalden
in 1979 in Frankrijk 13.62
centimes per KWh.(18). De kosten
van de elektriciteit uit kern
centrales bedroeg daarentegen
18.82 centimes per KWh (19). De
grote verbruikers betaalden min
der dan de opwekkingskosten van
kernenergie.
Het is trouwens niet goed mogelijk
na te gaan of de opgave van de
kosten van kernenergie juist zijn
Het nationale elektriciteitsbe
drijf (EDF) geeft jaarlijks een
publikatie uit 'Travaux d'inves
tissment', waarin een overzicht
wordt gegeven van de investerin
gen. Zo komen we wel te weten dat
er wordt geïnvesteerd in kerncen
trales, maar hoeveel dit per
kerncentrale is, wordt niet aan
gegeven. Als een kerncentrale
in bedrijf genomen is,staat wel
iswaar een uitgebreide beschrij
ving van die centrale in de pu
blikaties. maar er staat niet
bij hoeveel die kerncentrale
gekost heeft.
Er zijn echter een aantal aan
wijzingen. dat de kosten van de
elektriciteitsprijs uit de kern
centrales onderschat worden. In
het financieel jaarverslag van
het 'Electricité de France' (EDF)
staat, dat de G~erheid bijdraagt
in de vorm van leningen en kapi
taal schenkingen. Jaarlijks betreft
het hier een bedrag van 1.9 miljard
Franc (ongeveer 850 miljoen gulden).
(20) tot 1985 hoeft EDF geen rente
te betalen over het geleende geld
(21)•
EDF hoeft geen verzekeringspremie
te betalen voor wettelijke aan
sprakelijkheid bij een ongeval met
een kerncentrale.
In 1979 is voor het eerst geld ge
reserveerd voor ontmanteling van
de kerncentrales. In 1979 en 1980
tes~en is 380 miljoen Franc gere
serveerd. hetgeen neerkomt op 5.6
miljoen gulden per kerncentrale(22).
In 1980 is 1,3 miljard Franc gere
serveerd voor opwerking. Bij het
aantal geleverde kilowatturen
(59,9 TWh) komt dit neer op 0,9
cent per KWh. (23) Dit bedrag is
te laag en daar komt nog bij dat
er geen geld is uitgetrokken voor
opslag van kernafval; de reden
hiervoor is waarschijnlijk dat de
staat de opslag betaalt.
Indien alle kosten doorberekend
zouden worden. zou de elektrici
teit uit de Franse kerncentrales
volgens Goldsmith zeker twee
keer zo duur worden (24). Volgens
EDF waren de kosten van kernener
gei in 1981 ongeveer 6.7 cent per

KWh (25). EDF heeft in 1981 een
verlies geleden van 1.8 miljard
gulden omdat de tarieven niet op
tijd zijn aangepast. de finan
cieringskosten van kerncentrales
hoger zijn uitgevallen de prijs
van olie ( 11% van de elektrici
teit komt uit olie) met 25 %is
gestegen (25).

In de nabije toekomst zal Frankrijk
een grote overkapaci tei t aan kern
centrales hebben. Door deze over
kapaci tei t worden er extra kosten
gemaakt. die die prijs van kern
energie omhoogstuwen. Toch wordt
het bouwprogramma niet vertraagd
met als argument dat een veilig
héidsmarge belangrijk is voor
het geval er een on~e1uk met één
of meerdere kerncentrales gebeurt
(26). Daar komt nog bij dat
EDF het als haar taak ziet om de
industrie aan te zetten tot een
9roter verbruik van elektriciteit
(27).Kernenergie moet dus door
gezet worden ongeacht of het uit
overwegingen van energiebeleid
verstandig is om elektriciteit
te gebruiken, en ook ongeacht de
kosten.

KONKLUSIE
Indien we de cijfers van Clausen
en Franke. van het CSENE en van
Bunyard en Goldsmith als juist
aannemen. dan is de prijs van
kernenergie in het buitenland
niet lager dan de gemiddelde
elektriciteitsprijs die de Ne
derlandse industrie betaalt.
De in het buitenland doorbere
kende prijzen zijn echter la
ger. Op deze manier wordt
een deel van de kosten afge
wenteld op zowel de bevolking
alsook op de toekomst.
De stelling dat de industrie
in het buitenland goedkopere
è1ektriciteit heeft vanwege
goedkope stroom uit kerncentra
les berust op niet eenduidige
en slechts ten dele toetsbare
informatie. Eerst moet alle
informatie maar eens boven ta
fel komen. Voorlopig ga ik er
van uit, dat het alleen maar
lijkt of de huidige kerncen
trales in het buitenland goed
kope stroom leveren, maar dat
de kosten in werkelijkheid ho
ger zijn dan stroom uit een
andere bron.

Referenties:
1. Tweede Kamer, zitting '81-'82;
17100. hoofdstuk XIII, nr. 53,
p.22
2.Tweede Kamer. Handelingen UCV
23. 10 maart '82. p 28
3. Herman Damveld, De onderschat
te kosten van het openhouden vaR
de kerncentrales Dodewaard en
Borssele; in W. Hafkamp (red.).
Rekenen op kernenergie. Stenfert
Kroese. leiden '81, p.aO-96
4. Zie ref. 2
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Voor de opbrengsten worden ver
schillende getallen gegeven. Belan
gen zijn hier niet los van te den
ken.
Waar is de opbrengst van afhanke
lijk? Allereerst van de molen.
Voor elke molen heb je een ander
verband tussen de windsnelheid en
het daardoor geleverde vermogen,
de zogenaamdemolenkarakteristiek.
Ten tweede is de plaats van de mo
len van belang. Of beter gezegd
de verdeling van de windsnelheden
over de tijd.Dit is de windsnel
heidsverdeling. Deze gecombineerd
met de de molenkarakteristiek le-

KOSTEN

zoek, is in Petten een 300 KW
turbine ge'i'nstalleerd.Dit moet
de basis zijn voor grootschalige
windenergie.
Gegadigden voor grootschalige
projekten zijn er wel. De provin
cies Groningen en Friesland wil
len wel een windmolenpark in
stalleren. en de gemeenten Win
sum (Gr.) en Harlingen denken
ook in die richting. In Bergum
(Fr.) wil een chemiscbe fabriek
10 windmolens met een vermogen
van 50 KWe, elk installeren.
Voor de diverse projekten wor
den haalbaarheidsonderzoeken
gedaan, die het uiteindelijke
antwoord moeten geven. De in
formatie over de veschillende
projekten is wel eens verwarrend.
daar men van verschillende stand
punten uitgaat. Echte twistpunten
zijn de kosten van de molens en de
opbrengsten ervan. Welke molen
zet je waar neer, en zal een windmo
lenpark alleen brandstof besparen,
maar ook een elektriciteitscentrale.
Allemaal wezenlijke faktoren, die
een park rendabel moeten maken.

Heden ten dage staan er op de we
reld een aantal grote windmolens
te draaien. Velen zijn testmodellen,
behalve die in Tvind(Denemarken).
om grote molens in serie te produ
ceren, is nog toekomstmuziek. Er
is nog geen enkele ervaring. om op
grond hiervan de kosten te schatten,
is zeer discutabel. Het BEOP (Bu
reau Energie Onderzoek Projekten,
te Petten) heeft dit toch gedaan.
en komt op een te investeren be
drag van 3000,"/KWe per jaar.
Een min of meer gefundeerde gok.

OPBRENGST

GROOTSCHALIGE
INDENERGIE_Johan Koops

Windeneraie is ~pulair aan het
worden. et wor gretiy aangepakt
en onderzocht. Het resu taat 1S
o.a. grootschal1~ proJekten om
~en deel van dederlandse elek
tr1c1teitsvraag te dekken. Voor
beelden z1Jnw1ndmoienparken

5. PZEM. Kernenergiecentrale.z.j.
6. Verslag van de gekombineerde

vergadering van de kommissies
voor financiän en voor ekonomie
se aangelegenheden Provinciale
Staten Zeeland.dd. 29 sept. '80
7 Handelingen Tweede Kamer. UCV
IBm 22 februari '82m p.54
8.Statistisch Buro EEG; 1n Europe
Energy, no. ISO, 17 febr. '82
9. NRC-Handelsblad, 9 maart '82
10.Volkskrant, 19 februari '82
11. Europese Commissie, Energie
prijs, beleid en doorzichtig
heid. CaM (81) 539 def., p.7
12. idem, p.15
13.H. Bald, Verzögerungskosten
des deutschen Kernkraftsbaus;
in Atomwirtschaft, juni '81,
p.357 en 358
14. C. Clausen en J.Francke,
Verstromungskosten van Brenn
stoffen in Leichtwasserreaktoren,
Bremen, 1979, p.137
15. Nucleonics Week, 28 jan. '82,
s.n
16. ref. 11, p.13
17. CSENE, Nuclear Energy:
The Real Cost, Camelford, Corn
wall, ~K, 1982, p. 21 t/m23
18. Electricité de France, rap
port d'activité, Comptes de
Gestion, Exercice 1979, p.44
19. P. Bunyard en E. Goldsmith,
France- Country of the Atom;
in Ecologist, december '81,
p.293-296.
20. zie ref. 18, p. 16 en versla
gen over '78, p.16 en '80, p.15
21. zie ref. 19, p.294
22. zie ref.18, p.92 en verslag
1980, p. 96
23. zie ref. 18, p. 92 en ver
slag '80, p.96
24. zie ref. 19, p.296
25. Nucleonics week 25 febr. '82,
p.7
26.Nucleonics Week, 21 januari '82.
p.8
27.Nucleonics Week, 24 sept. '81,

p.4
Nucleonics week. 4 maart '82,
p.3
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vert de molenopbrengst in KWh/
jaar. Voor Noord-Groningen lijkt
mij een opbrengst van 2000 KWh/
KWe per jaar wel redelijk. Stel
een perk van 25 molens. met elk
een vermogen van 300 KWe. dan is
de opbreggst 15 GWh/jaar (G=
giga. 10 ). Dit is 0.34 % van
de hoeveelheid elektriciteit.
die het EGO in 1980 aan de ver
schillende verbruikers leverde.

PRIJS PER KWh
Nu kosten en opbrengsten ongeveer
bekend zijn. is een prijs voor de
strQom te berekenen.
Het geld voor de molens wordt op
de kapitaalmarkt geleend. tegen
een percentage van 11 per jaar.
De molens worden in 15 jaar af
ges chreven. waarbij elk jaar
hetzelfde bedrag betaald wordt.
Per jaar betekent di t aan rente
en aflossing te betalen een
bedrag van 1420 t=/KWh. Gecombi
neerd met f40.=/KWh. per jaar
aan onderhoud krijg je voor de
totale kosten een bedrag van
1460.=/ KWh. per jaar.
Resultaat voor 25 molens van 300
kNe elk is een bedrag van 3.5 mil
joen per jaar.
Een opbrengst van 2000 KWh/KW
levert een KWh-prijs van fO.23
De brandstof-prijs is voor de
EGO op het ogenblik fO.12 
/0.14. Er dient opgemerkt te
worden. dat er verschillende
aannames gedaan zijn. die al
lerminst 100 %vast te staan.
Aangenomen zi jn het rentepercen
tage. de kosten per KW. de
economiese levensduur van de
molen. en de opbrengst per
jaar. De vergelijking met de
brandstofprijzen hoeft niet
op te gaan. daar een aantal
.nsen beweren. dat een windmo
lenpark ook een elektrische cen
trale vervangt. Het vergelijken
wordt er daardoor niet gemak
kelijker op.
Vergelijk je de KWh-prijs met
die van de EGO {fO.22 - fO.25}
dan is het park rendabel.

VERMOGENS

BESPARING
ran windmolenparken wordt aan de
ene kant beweerd. dat het alleen
brandstof uitspaart. Anderen zeggen.
dat het ook opgesteld vermogen aan
elektriciteits-centrales kan ver
vangen. Elke elektriciteitscentra
le kent perioden. waarin het geen
stroom produceert.
De grootte van de vermogensbespa
ring is afhankelijk van een aantal
faktoren. Van i nvloed i s het feit.
dat er alleen in Noord-Groningen
windmolens geplaatst worden. of
dat ze ook in Noord-Holland of
Zeeland komen. waardoor ~t aan
bod van windenergie beter verze
kerd is.
Twee andere factoren zijn het to-
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taal opgestelde vermogen als per
centage van het theoretisch ma
ximum. Des te hoger deze faktor.
des te meer vermogen aan centra
les kun je vervangen. De load
faktor is het wezenlijk gelever
de vermogen als percentage van
het theoreti sch maximum. Des te
hoger deze faktor. des te meer
vermogen aan centrales kun je
vervangen. De load-faktorva
rieert voor Eelde totNoord~Gro

ningen. van 25 tot 35 %.
Wat betekent dit konkreet?
Als je 400 MWe opstelt aan wind
molens. bijvoorbeeld langs de
kust. dan kan er 100 tot ZOO
MWe aab elektrisohe centrales
gesloten worden in het jaar
2000. De kerncentrale van Dode
waard heeft een vermogen van 54
Mwe. Om ook nog Borssele over
bodig te maken. is veel meer
aan wi ndmo1ens nodig: 3500 tot
4000 MWe aan vermogen.

KLEINSCHALIGHEID
Het op grote schaal toepassen van
windenergie is wel rendabel te
maken. Haar er kleven wat nadelen
aan.
Wat zal het effekt zijn van deze
parken? Verstoren ze de omgeving?
Verstoren ze het radio-verkeer. en
hoe zit het met trekvogels. Wat te
denken van horizonvervuiling? Een
meer ideologisch bezwaar is het
feit. dat het weer een grootscha
lige manier is van energieopwek
king.
Velen denken aan een meer klein
schaliger wijze van energievoorzie
ning.
Voorbeeld is het streven van een
aantal boeren. 'OIl'I voor hun bedrijf
een windmolen te plaatsen. Als de
molen te weinig levert. wordt
stroom van de EGO betrokken. en
bij overproduktie gaat het naar
de EGO toe. Een ander voorbeeld
is een timmerfabriek in leeuwar
den. die al een 15 KWe molen
heeft staan. tot aller tevreden
heid. Het op kleine schaal elek
triciteit opwekken met een wind
molen kan rendabel zijn.
Een dorp als Deersum wil wind
molens COllbineren met een bio
gas-installatie. Het grote voor
deel van kleinschaligheid is
de persoonlijke betrokkenheid
bij het hele probleem van de
energie. en de opwekking te
rugbrengen tot menselijke af
metingen.
Als mijn ideaal zie ik kleine
tot middelgrote grpepen. die
zich zelf kunnen voorzien. Maar
of dit in de huidige maatschappij
een haalbare kaart is. is nog
de vraag.

KERNLIJNEN

Wi~schoter Courant 4/3 '82

Veertig windmolens langs Wadden!ee
De provincie Groningen heeft zich
bij het ministerie van economiese
zaken gemeld als kandidaat voor
het omvangrijke windenergieprojekt.
waarvoor de samenwerkende elektri
citeitsproduktiebedrijven {SEP}
in Arnhem ver gevoerderde plannen
hebben. De groningse gedeputeerde
Vos zei gisteren desgevraagd dat
de provincie ruimte beschikbaàr
heeft aan de Waddenkust en dat de
aanleg en het in bedrijf houden
van een park van 30 tot 40 wind
molens daar als een waardevolle
injektie voorde werkgelegenheid
wordt beschouwd.
De windmolens die de SEP wil
bouwen zullen gezamenlijk onge
veer 10.000 kilowatt elektrici
teit moeten gaan produceren.
Het is de bedoeling dat de wind
centrale vooral wordt gebruikt
voor experimenten om de bruik
baarheid van windenergie in de
toekomst te onderzoeken.
De bouw van het projekt gaat vol
gens een woordvoerder van de
SEP ongeveer 30 miljoen gulden
kosten. Doorgaan ervan is volgens
hen dan ook mede afhankelijk van
de mate. waarin de minister van
economische zaken fianciäle steun
verleent.
In de provincie Groningen bestaan
volgens gedeputeerde Vos als plan
nen voor een kleiner windenergie
p,rojekt. In de gemeente WinsUB ko
men molens waarmee energie voor
een aantal openbare gebóuwen zal
kunnen worden opgewekt.

KERNLIJN

Winschoter Courant. 5/3 '82

Atoomalarm uit de lucht
gehaald
Ondanks het feit dat de po
litie woensdag de zender RadiG
Atoomalarm het zwijgen heeft
opgelegd. gaat de illegale
zender volgende week gewoon
weer uitzenden. Berend Men
singuit Borger. woordvoer-
der van de noordelijke atoom
alarmgroepen. vindt het merk
waardig dat de zender al na
vijf uitzendingen uit de lucht
is gehaald. -Piraten die de
politie minder welgevallig zijn
worden kennelijk als eerste
gepakt-. zegt hij. Volgens
de politie stoorde zender met
name hetluchtverkeer van Eelde.
Mensi ng heeft de verantwoorde
lijkheid voor het illegale
zenden op zich genomen. Haron
Moltzer uit Drouwenerveen komt
woensdag weer lllet een uitzen
ding.



even verder: "Voor zover geen ge
accepteerde verwerkings-, verwij
derings- of opslagmethode ter
beschikking staat, is het enige
alternatief voorkomen dat het afval
ontstaan" •
De konklusies van de notitie
zijn echter al wat verontrusten
der en half december besluit ze
een vergunning af te geven om het
op te graven KEMA-afval (waar
van niemand schijnt te weten
ho~vee1 en wat voor soort radio
aktief afval het is) in zee te
dumpen en konkludeert ze boven
dien dat ook het dumpen van het
jaarlijkse zgn. 'reguliere'
afval in 1982 in ieder geval
doorgang zal moeten vinden.
Wanneer in een vergadering van
de vaste kamercommissie voor
kernenergie op 9 december 1981
nogmaals naar voren wordt ge
bracht, dat er eigenlijk geen
aanvaardbare oplossing is voor
het probleem van het radio
aktief afval en dat de enige
konklusie is dat dergelijk afval
niet meer mag ontstaan en dat
dus de kerncentrales in Borsse1e
en Dodewaard, gesloten moeten
worden, antwoordt de 'projekt
staatssecretaris' dat ze niet
~schikt over een toverstaf en
ze verwijst naar het regeerak
koord: "Hangende de studie naar
de financiële konsekwenties van
open houden en sluiten van de
kerncentrales is er geen moge
lijkheid de produktie van LAVA
en MAVA tegen te gaan". Is dit
dan alles wat een 'projektstaats
secretaris kan dQen? Wat stelt
zo'n kreet dan eigenlijk voor?

VOORKOMEN
Op 1 december 1981 schrijft ze
een eerste uitvoerige notitie
over het door haar te volgen
beleid wat betreft het radio
aktief afval. De inleiding klinkt
prachti g: 11Ik ben dan ook van
oordeel dat het streven erop
gericht dient te zijn om zo
mogelijk tot be~indiging van de
stortingen in zee te komen" en

teis overschreden moeten worden om
tot een doeltreffend milieubeleid
te kunnen komen.
Deze mooie woorden blijken weinig
inhoud te hebben. De kernenergie
standpunten van P.v.d.A. en 0'66.
zijn nl. zeer gehavend bij het
tot standkomen van het regeerak
koord: men is niet in staat
tot een gemeenschappelijk stand
punt te komen. Het kompromis is
het instellen van de Kommissie
Beek, die binnen een half jaar de
financi~le gevolgen van openhou
den en sluiten van de beide kern
centrales moet uitrekenen. Pas
daarna kan gekeken worden of de
kerncentrales wel of niet dicht
moeten. Helaas is deze kommissie
op dit moment (april 1982) nog
steeds niet geformeerd, aangezien
de kandidaat die de P.v.d.A.
voorstelde, Herman Damveld, door de
Minister van Economische Zaken
Terlouw, niet geaksepteerd wordt,
omdat van hem bekend is dat hij
tegen kernenergie is. Van deze
kant hoeven we voorlopig dan ook
niet veel te verwachten. Maar
wat doet Ineke Lambers nu zoal,
nu ze 'projektstaatssecretaris'
i s geworden?

-

AFWIJZEN

Het is weer voorjaar: de dum
pingen van laag- en middel-radio
aktief afval (LAVA en MAVA) in
zee staan weer voor de deur.
Dit jaar zal niet alleen het 'ge
wone' jaarlijkse radio-aktieve
afval gedumpt worden, maar
bovendien ook nog eens het radio
aktief afval uit de tuin van de
KEMA in Arnhem. Het jaarlijkse
afval zo'n 2400 ton is, zowel
wat straling als volume betreft,
voor het grootste deel afkom
stig van de kerncentrales Borsse
le en Dodewaard (in 1981: 91%
van de straling en 55% van het
volume). Het overige radio-ak
tieve afval komt van research,
industrie, laboratoria en zieken
huizen. Over de hoeveelheid en
de aard van het KEMA-afval is
nog weinig bekend. Dat moet
tijdens de opgravingen nog
blijken.
Ook dit jaar dus weer dumpingen
ondanks de groeiende protesten,
de 154.000 handtekeningen die
Greenpeace de Tweede Kamer
heeft aangeboden, en ondanks
het feit dat Ineke Lambers-Haque
bard, die zich zolang ze in de
oppositie zat altijd tegen dum
pingen van radio-aktief afval in
zee heeft uitgesproken, nu staats
secretaris van Volksgezondheid
en Mi1ieuhygi~ne is.

RADIO-ACTIEF
AFVAL IN ZEE?

Een deel van de mensen die vorig
jaar september het transport van
Petten naar IJmuiden met geweld
loze menselijke blokkades hebben
proberen tegen te houden, hebben
vanaf dat moment de gang van
zaken rond de besluitvorming op
de voet gevolgd.
Is er iets te verwachten' van de
nieuwe staatssecretaris?
In september 1981 wordt Ineke
Lamb~rs staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygi~ne,

wat inhOudt dat zij voortaan
gaat over de dumpvergunningen.
Eind 1980 schreef zij in Ars Aequi:
"ondermeer vanwege de mijns inziens
principi~le onoplosbaarheid van
het probleem van het radio-aktief
afval wijs ik kernenergie voor
toekomstige energievoorziening
af". Ze wordt nu 'projektstaatsse
cretaris', d.w.z. ze wil zich niet
beperken tot haar eigen ministerie
maar vindt dat de grenzen van de
ministeries wat betreft milieukwes-
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DUMPING

en MAVA. De gemeenteraad stemde
tenslotte toe, maar het gemeentebe
stuur bleek tegen de plannen te
zijn, vnl. omdat er geruchten
gingen dat er ook hoog-radio-aktief
afval (HAVA) opgeslagen zou worden.
De PZEM (Provinciaalse Zeeuwse
Energie Maatschappij) ontkende
dit tijdens eert hoorzitting,
maar minister Van Aardenne hield
zich op de vlakte. Er ontstond
enonne onduidelijkheid over
wanneer iets nu HAVA of MAVA
werd genoemd. De PZEM ging in
beroep bij de provincie en die
keurde de plannen goed. De
plaatselijke aktievoerders
gingen opnieuw in beroep, maar
onlangs is dat afgewezen en kan
met de bouw van de 'a toom-
schuur' worden begonnen. Wordt
Borssele nu het eerste radio
aktieve afval vat van Nederland
en ial Ineke Lambers binnen-
kort bekendmaken welke gemeen-
ten zullen volgen?

Terug naar de komende zomer:
van alle schijnoplossingen is
dumpen in zee nog altijd de
allerslechtste, omdat het
volkomen onherroepelijk is:
afvaJ dat op vier km diepte
in zee ligt is nooit meer
op te halen, mocht men ooit
spijt krijgen. Toch zal er
in 1982 meer radio-aktief afval
dan ooit in zee gedumpt worden
door Nederland. Er zijn nog
maar vier landen, waaronder
Nederland, die radio-aktief
afval in zee storten. Hierop
is slechts één antwoord mogelijk:

...-éFëU_'..~4)..CJ..~~ d/IP- ~------ ------ ----------

Met het overzicht ~an Greenpeace
in de hand vraagt de Tweede Ka
merfractie van de PSP een kamer
debat aan en dient een motie in
om al dit jaar af te zien van
dumping van radio-aktief afval in
zee. De staatssecretaris blijft
echter volhouden dat er geen
ruimte genoeg is om de periode
van 1 à 1,5 jaar te overbruggen
en raadt de motie ten zeerste af.
Vele woordvoerders spreken zich
tijdens dit debat tegen dumping
uit, maar achten dat onhaalbaar.
Niemand voelt blijkbaar de be
hoefte eens te gaan kijken of
Greenpeace misschien eens gelijk
zou kunnen hebben. De motie krijgt
van geen enkele andere partij
steun•••••
Bij deze gelengeheid kondigt Ineke
Lambers echter aan dat ze van plan
is een gemeente aan te gaan wijzen
die tijdelijk LAVA en MAVA moet
gaan opslaan, omdat ze het niet
erg waarschijnlijk acht dat
een gemeente zich vrijwillig meldt.
Welke gemeente hangt dit boven
het hoofd?
Een voorproefje van zulke plannen
hebben we al kunnen meemaken in
Borssele: hier waren plannen voor
een nieuwe opslagruimte voor
'tijdelijke' opslag van LAVA

Oplossing geregeld te hebben.
Bovenstaand overzicht presemteerde
Greenpeace met uitvoerige bereke
ningen en getallen. Echter op
dezelfde dag dat Greenpeace met
dit overzicht kom, 11 maart 1982,
komt Ineke Lambers met een derde
notitie, waarin zij stelt (zonder
getallen te noemen die tot de kon
klustes hebben geleid) dat bij
Dodewaard de kapaciteit voor eigen
verwerkt afval slechts voldoende
is voor één jaar, dat bij Borssele
de opslagkapaciteit niet toereikend
is voor het afval dat in één jaar
geproduceerd wordt en dat bij de
EeN in Petten de kapaciteit vol
doende is voor het afval dat gedu
rende één jaarowordt verzameld en
verwerkt en dat vorig jaar is
'gebleken' (was dat dan niet be
kend?) bij de vertraging in de uit
voering van de dumping dat de re
serve-kapaciteit toereikend is
voor een periode van drie maanden.

INTERIM

OPSLAG

In een vervolgnotitie van febru
ari 1982 van Ineke Lambers kun
nen we echter lezen dat ze wel
naar andere oplossingen voor
het afval zoekt: "mijnerzijds zal
al het mogelijke worden gedaan
om te bereiken dat in 1983 tot
interim-opslag op land kan worden
overgegaan, opdat van oceaan
storting kan worden afgezien".
In dezelfde notitie is op een
bijlage te lezen dat de vergun
ningen procedure en de tijd
nodig voor de bouw van zo'n
interim-opslagruimte op z'n
minst 17 maanden in beslag zal
nemen, dus niet voor de zomer
van 1983 klaar zal zijn. Het
lijkt dan ook voorbarig te
denken dat er in 1983 niet
meer gedumpt zal worden.
Maar bovendien, wat houdt zo'n
interim-opslag eigenlijk in?
Het klinkt als een tijdelijke
oplossing. Maar hoelang is tij
delijk en waar moet dat afval
dan daarna heen?

Greenpeace, die zich twee jaar
geleden liet overhalen de blokka
de in IJmuiden op te geven en
zitting te nemen in de Kommissie
Heroverweging Verwijdering Radio
aktief Afval (HVRA) sprong ~ier
direkt op in: als er dit jaar
voor het laatst gedumpt zal worden
op zee, kan die ene portie dan
ook niet nog ergens op land op
geslagen worden?
Ze zochten dit uit en naakten een
overzicht van de opslagkapaciteit
in Nederland in relatie tot het
aanbod van radio-aktief afval uit
kerncentrales:
- Bij Dodewaard: hier blijk~ ruim

voldoende opslagcapaciteit te zijn
voor het eigen afval, als je het
natte afval in tanks laat zitten.
Dat kan nog voor acht jaar. Voor
het vaste afval is, na bewerking
in Petten, nog ruimte voor vier
jaar.

- Bij Borssele: hier is voor het
eigen afval na bewerking ruimte
voor twee jaar. De opslagkapaci
teit voor het natte afval uit
Borssele is niet bekend.

- Bij de EeN in Petten: hier komt
vervolgens meer ruimte vrij voor
het overige radio-aktieve afval
en zo moet er ruimte zijn om de
periode van 1,5 jaar te överbrug
gen die de staatssecretaris denkt
nodig te hebben om een interim-
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AKTIE
Aktie~ In het landelij k. overl eg
van geweldloze basisgroepen
15 dan ook besloten om to t aktie
over te gaan.

UITGANGSPUNTEN
- We voe ren een direkte akt ie .
d.w. z. dat we het transpor t
van radio-akt ief afval daadwer
kelijk tegenhouden of vertrage n.
• De akt i e 15 vanuit de akti e
voer( st) (d)ers geweldloos. We
zetten ons eigen li chaam in en ge
bruiken onze ei gen kracht . Mate
ri alen gebrui ken we niets omdat
we duidelijk wil len maken . dat
we geen geweld nodig hebben om
ons te handhaven. In onze manier
van aktie voeren MOet zichtbaa r
zijn waa rvoor we stri j den. Oft
kunnen we niet overdragen door
geweld. Gewe l d overt uigt niet .
geweld onderdrukt of ovenrtel d1gt.
- We werken in basfsqroepen.
Oft. omdat het goed is . dat je met
een kle inere groep mensen aktie
voert , zodat je ntet het gevoel
hebt er alleen voor te s taan en
kunt terugvallen op mensen. die
jou kennen. Bovendien st aan t ien
groepen van twintig mensen ster ker
dan 200 losse mensen.
- We nemen besluiten met konsen
sus. ook t ijdens de aktie . Dit
betekent. dat ieder s mening i n
de besluitvorming wordt betrokken.
Besluiten worden dan ook gedra
gen door de hel e groep. Een ba
sisgroepenstruktuur is hiervoor
belangri jk . Dit houdt ook in.
dat iedereen in de groep waar
dient te maken. dat we die be
slut ten ook zullen uitvoeren.
Als je je niet in deze uitgangs
punten kunt vinden. kun j e beter
niet aan deze aktie meedoen .

DE AK TI E
Onze aktie zelf zal er uit be
sta an. dat we het tran sport
(waarschijnl ijk 1n augustu s)
tussen het Energie Centrum Neder
land en de haven (dit j aar hoogst
waarschi jnlijk Den Helder Lo.v .
IJmuiden) zullen tegenhouden of
tervninste vertragen. Dit doen we
door met ëên of meer grote groe
pen (afhankel i j k van het aantal
deelnemers) op de weg te gaan zit
ten . Wil j e liever niet aan een
blokkade meedeon, maar wil je
wel ekt fevceren, dan zou j e bi jv .
met een spandoek 1angs de route
kunnen gaan st aan of ste ncils
uitdelen aan voorbij gangers.
Ook zi jn er mensen nodig . die
achte r de schermen werken. De dag
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vOOr het eigenlijke t ransport
verzame len we al . Dit om de
pla nnen te bespreken, zodat
iedereen goed voorbere id aan de
akt ie deel kan nemen.

VOO RBER EIDI NG
Wij vinden het bela ngrijk . dat
groepen. die aan de aktie meedoen,
goed voorbereid zijn. I)n i edereen
de gelegenheid te geven zic h zo
goed mogelijk op de aktie voor te
bereiden, hebben we per regio
vooroe rei di ngs-bi jeenkomsten •
Per regio i s een kontakt adres ,
waar j e meer informatie kunt
krijgen en waar je je aan kunt
melden. Ook kan men je daar helpen
aan mensen. die bereid zi j n jow
basisg roep te onders teunen bij het
organiseren van voorberei dings
avonden. Zi t j e nog nfet in een
basi sgroep. s luit j e er dan bij
~~n aan, dat kan via het kontakt
adres .
Voorbereiden houdt in: doornemen
van praktische zaken, het oefenen
van situaties en nagaan. hoe je
als groep met elkaar . v6ör en
t ijdens akties omgaat. Hi eronder
vindt je een l i j st met regionale
kontaktadressen. waar je all e
informati e en eventuele onder
steuning kunt krijgen. Je kunt
al s groep ook deelnemen aan het
landeli jk overleg van geweldloze
basi sgroepen. De volgende bi j 
eenkomst i s op 2 mei : Weversi ngel
7 te Ame rsfoort . Vanaf 11 uur is
er koffi e en om 12 uur begint de
vergadering.
Doe mee. dan blijft die rotzooi
mi sschien uit zee:
Buttons en affi ches zi jn te be
stellen bij Jolanda Verheul .
Lyceunstraat 71 . Al kmaar. 072
128651

K ONT AK T

ADR ES SEN
Selwerderdwarss traat 29. Groningen
050- 137202 (Marja)

• Kinkers t raat 76-82. hnsterdaJll
020-165168 (Miek). 020-850709 (Anne
miek)
Heilige Geeststraat 13. Eindhoven
040-451683 (Jan. Henk. Sj akkie)

- Proosdi jerveldweg 247. Ede
08380-21414 (Dirk)

- Rouwenhofstraat 13. Wageningen
08370-22894 (Wim)

- Weversingel 7•.Amersfoort
033· 722964 (Abel , Yvonne. Hagda)
Potgietersweg 12. Hei loo
072·336930 (Jan)
Goudsmidshoeve 111, Apeldoorn
055-416892
Jauberstraat 79 . Den Helder
02230-18787 (Ed)

INFORMA TIC
Voor mensen die meer achtergrond
i nformat ie willen hebben over het
dumpen en de aktie s zoals die
vori g j aar zi jn gevoerd is er een
boekje in de maak . Hel aas i s
er wa t vertraging opget reden en
zal het pas eind mei verschi jnen .
Het is de bedoel ing dat het boek
gebruikt kan worden bij de veeree
reidingen van de komende dumpakties.
Voor meer infO nllati e hie rover kun
j e kontakt opnemen met Martin (020
259532), Geert (020-259185) en
bij uitgeverij Lont (020-865733).
Verdere i nformatie over radio
aktief afval dLllllPen is te lezen i n
het nieuwste nllllller van 'Ekologie'.
april 1982. verkri j gbaar bij Aktie
Strohalm i n Utrecht en bij de
Energ1ewinkel in Groningen.

•



KERNENERGIE
Jan Srinks

LINGEN
De eerste standaard-serie
kerncentrales is genaamd
Baulinie 'SO. Het zijn
negen stuks, die allen
nog in de jaren tachtig
in bedrijf zouden moeten
gaan. De eerste drie van
deze serie worden: de
nieuwe kerncentrale bij
Lingen, Biblic C (in Hes
sen) en Iaar II (in Beie
ren). Minister Baum van
binnenlandse zaken in
Bonn heeft in februari
een 'verklaring van geen
bezwaar' (tegen de vergun
ningverlening) gegeven
aan de betreffende minis
teries van de drie deelsta
ten, die de vergunningen
zullen gaan verlenen.
Tegelijk echter heeft
Baum nog nieuwe voorwaar
den gesteld aan de te
bouwen installaties. Hij
eist verdergaande voorzie
ningen bij geval van
storing. De kosten van
de kerncentrales zullen

kaart 1
De kerncentrales van Baullnie
'80 (Brokdorf en Vahnum niet).

BAULINIE '80
De andere ·zes centrales van
de Baulinie '80 zullen zijn:
Barken ih Hessen Hamm in
Noordrijn-Westfalen, Neupotz
in Rijnland-Palts, Pfaffen
holen in Beieren (zie kaartje
1). Alle negen kerncentrales
krijgen een capaciteit van
bijna 1300 MW. Whijl is een
speciaal geval, omdat hier al
gebouwd is, maar er zeer
lange tijd een bouwstop
heerst(e).
Op dit moment werken in de
Bondsrepubliek 15 kerncen
trales (drie daarvan zijn
erg klein, IS tot 20 MW,
dat is kleiner dan Dode
waard) (zie kaart 2). Het
gezamenlijk vermQgen van de
15 bedraagt ruim 10.000 HW
(In Nederland is het tota
le stroomvermogen uit
kerncentrales ongeveer 500
HW) •

lijk in april en die voor
Lingen in de (vroege) zomer
af zouden komen. Of dit nu
zal veranderen is niet bekend.

te bouwen centrales. Eén
van die drie is 'Lingen'.
Voor de rechtsveranderingen
zij verwezen naar de Atoomalarms
drie en zes uit de vorige jaar
gang. De veranderingen komen
neer op een veel beperktere
mogelijkheid voor burgers om
inspraak te plegen en om
via de rechtbanken kerncen
trale-bouw tegen te houden.
Voorts wil de overheid ook
door verregaande standaardi
sering van de centrale-ont
werpen de verg-unningen-pro
cedures nog sneller laten
Verlopen.
Vele kernenergie-voorstanders
gaat dit nog lang niet ver
genoeg. Zo wil minister-pre
sident Ernst Albrecht (CDU)
van Nedersaksen, als het
aan hem ligt, n09 minder
mogelijkheden geven om rechters
in te schakelen. OOk wil hij
in de Duitse atoomwet opg-eno
men zien worden, dat tussen
opslag van bestraalde splijt
stofstaven, ook in de kern
centrale (de zg. kompaktop
slag), geldig zal zijn. als
voldoende Oplossing voor
het radioaktief-afval-pro
bleem (' Entsorgung' ) (l) •
Mogelijk zullen ook de ve~9Un

ningaanvrages aangepast moeten
worden; door de nieuwe atoom
verordeningen echter hoeft in
zo'n geval geen nieuwe inspraak
ronde gehouden te worden.
De kernenergie-industrie en
de opdrachtgevers vrezen nu weer
vertragingen. Deze mening
wordt niet gedeeld door de
deelstaatregering van Hessen.
Deze denkt ook aan hogere kos
ten van slech~s enkele
miljoenen marken (2).
V66r het bekend worden van
deze eisen werd verwacht
dat de bouwvergunningen
voor Isar en Biblis moge-

gesteld aan drie nieuw

In maart van dit jaar is in
de Westduitse Eerste Kamer
de al zeer lang besproken
'veranderinq in de atoom
rechtel11ke procedure-ver
ordeninq'aanqenomerY". Teqe
li1kerti1d echter werden
er door Baum,de minister
van binnenlandse zaken
in Bonn (die de juridische
zaken van de atoomenergie
behandelt) extra eisen
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ook zwart ingekleurd zijn.
Deze is in 1981 in gebruik geno
men. Hierdoor en door het
'goed draaien' van de kerncen
trales in 1981 werd er dat jaar
22% meer atoomstroom geleverd
dan in het jaar daarvoor.

OPWERKING
Volgens de welbekende uranium
kringplaatjes moet de bestraal
de splijtstof eerst naar een
opwerkingsfabriek alvorens
radio-aktief afval vrijkomt.
Er zijnvoor de BRD drie opwer
kingsfabrieken voorzien met
elk een capaciteit van 350 ton
per jaar. Deze zullen moeten
vertijzen in de deelstaten
Nedersaksen, Hessen en Beie
ren. Een mogelijk standplaats
in het aan Groningen en Drente
grenzende Nedersaksen is nog
niet bekend gemaakt; vol ver
wachting klopt ons hart, en
dat van de mensen in het Ems
land nog harder•••••
In Hessen en Beieren hebben
de landsregeringen nogal
wat problemen een geschikt
oord te vinden, •••• enkele
eerder aangewezen plaatsen
zijn weer afgevallen en
sedert kort probeert men

kaart 2

De stilgelegde en de inwerking
en in aanbouw zijnde kerncen
trales in de BRD. De centrale
Grafenrheinfeld moet eigenlijk

hierdoor met honderden in het niet opgeloste, dan
miljoenen omhoog gaan. wel onoplosbare probleem van

de veilige verwerking van
Bet in gebruik nemen van de het radio-aktieve afval. De
Baulinie '80-reaktoren voor capaciteit van de opwerkings-
1990 is hoogstwaarschijnlijk fabrieken in Frankrijk en
geen haalbare kaart. De Groot-Brittannië is erg
Politici zullen hiermee minder klein. Een Duitse opwérkings-
in hun maag zitten dan de fabriek is er nog niet. De zog.
atoom-industrie. tussenopslagplaatsen zijn nog
In plaats van met twee, zal niet klaar en er is nog lang
de Duitse federale regering geen 'definitieve opslagplaats'
waarschijnlijk ook met êên in een zoutmijn.
centrale per jaar, die op In de ontwerpen van alle nieuwe
het net aangesloten kan worden, kernCentrales is gelijk de
genoegen nemen (3). Of ze mogelijkheid gekreeërd om
willen of niet, ook in kompakt-opslag van bestaande
Duitslang loopt namelijk het splijtstofstaven toe te passen.
energieverbruik terug. Wat houdt een vergunningver-
In aanbouw zijn nu al acht lening voor kompakt-opslag
normale kerncentrales (incl. nou eigenlijk in; er wordt toe
Whijl) en de twee "bijzon- staan dat in het opslagbasin
dere" nl. de snelle kweekreak- van de kerncentrale de (nog
tor bij Kalkar en deh~ge zeer veel hitte en straling
temperatuur-reaktor biJ Uentrop. afgevende) staven, dichter bij
Al deze centrales kunnen wel elkaar mogen staan dan aanvan-
in 1990 in bedrijf zijn en kelijk, om veiligheidsredenen,
verdubbelen daarmee de atoom- toegestaan was.
stroomcapaciteit, en wel tot
20.000 MW. Dit bedrag zal
dan wel lager uitvallen, omdat
het nog even afwachten is
hoeveel van de nu in bedrijf
zijnde kerncentrales in 1990
nog in werking zullen zijn:

AFVAL

VERBRUIK
Ten opzichte van 1980 liep het
primaire energieverbruik in
de BRD in 1981 met 5% terug.
Bet aardolieverbruik (zowel
direkt, bij van de auto, als
voor stroomopwekking) nam
met 11% af. Maar er werd in
1981 ruim 20% mêêr energie
door kerncentrales geprodu
ceerd dan in 1980. Bet atoom
energieaandeel in het primaire
energieverbruik is daardoor
toegenomen en wel van 3,6%
(1980) tot 4,6% (1981).
Het gehele stroomverbruik nam
in tegenstelling tot het to
tale energieverbruik in 1981
niet af maar nam licht toe
(0,3% t.o.v. 1980). Bet atoom
stroomgedeelte daarvan was
17% (4).
In de Duitse huishoudens wordt
bijv. veel meer stroom ver
bruikt dan in Nederland. De
ontwikkeling van warmtepomp
voor ruimteverwarming (een
soort omgekeerde koelkast,
waarbij met behulp van een
motor warmte aan de buiten
lucht wordt onttrokken) wordt
in Duitsland sterk gepro
pagandeerd in kombinatie
met een elektrische motor,
in Nederland met êên op
aardgas.

De grootste problemen met de
kernenergie. liggen nog altijd
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KERNLIJN

echter een tweede bij, en wel
te Seijerberg (tussen Hannover
en Bremen).
Voorts wordt bij Gorleben een
(echte) opslagplaats gebouwd
voor zwak radio-aktief afval
In een oude zoutmijn bij Asse
ligt reeds middel- en laag
radio-aktief afval en daar
wil men een tweede mijn in
gebruik nemen. In de voorma
lige ijzerertsmijn Konrad
bij Salzgitter zal ook derge
lijk afval worden 0Pgeslagen.
Minister Baum hoopt de laatste
twee 'faciliteiten' in de
tweede helft van de jaren '80
gereed te hebben.

Uit de kerncentrale bij het Spaan
se Almarez zijn de afgelopen 8
maanden tot drie keer toe radio
aktieve gassen ontsnapt. Dit heeft
geleid tot massale vogelsterfte in
de buurt van de centrale.
Grote hoeveelheden vissen uit het
stuwmeer en de rivier de Taag.
waarop de kerncentrale zijn koel
water loost, vertonen ernstige af
wijkingen en misvormingen.
Elders worden deze visseri voor
konsumptie verkocht, om geen arg
waan te wekken dat de misvormin
gen het gevolg zijn van radio-ak
tieve besmetting.

De Westduitse minister van Binnen
landse Zaken heeft op 22 december
het volgende meegedeeld over de
hoeveelheden radióaktief afval:
De totale hoeveelheid radio-ak
tief afval die in Nest-Duitsland
is ontstaan tot 31 december '81
bedraagt: 123.000 vaten van 200
liter met betonafscherming. Dit
is de totale hoeveelheid lictit
aktief afval. ~aarvan kwam 45%
uit onderzoekscentra en de proef-
opwerkingsfabriek WAK, 33 %uit

Noten kerncentrales, 12 %uit andere
0) Der Spiegel, 1 maart 1982. kernenergie-installaties en 10 %
(2) Frankfurter Allg:emeine uit het gebruik van radioaktieve

Zeitung, 5 en 6 maart 1982. 6'" d t i d k
(3) A d 1981/ stoffen rn 1n us l' e, on erzoe

. tomexpress, ec. en geneeskunde.
Jan. 1982, bld. 26. Het middelaktief afval besloeg

(4) Atomwirtschaft, febr ../mrt82 2300 vaten van 200 liter, hoofd
(S) Nord-West Zeitung, 11 nov. zakelijk uit onderzoekscentra,

1981. . WAK en kerncentrales. Bij de
(6) Atomwutschaft, mrt. 1982, WAK ligt nog 47 kubieke meter

bld -. 121. hoogradioaktief afval in onbewerk-
(7) Frankfurter Allgemeine te vorm. 480 kubieke meter spe-

Zeitung, 12 febr. 1982. ciaal afva- (vooral radium en
tritium) en 5700 kubieke meter
nog onverwerkt afval ligt in ver
zamelplaatsen voor afval.
De hoeveelheden afval in 1981 wa
ren: 10.000 vaten van 400 ·liter
lichtradioaktief. en 250 vaten
van 400 liter middelradioaktief af
val. Er ontstond geen hQogradioak
tief afval in de WAK, omdat die
stil ligt. De radioaktieve afval
stoffen. in de brandstofstaven van
de kerncentrales zijn niet in de
ze getallen opgenomen.
Vol~ens de minister neemt de jaar
lijkse hoeveelheid afval toe: in
2000 zullen er jaarlijks tussen
14.500 en JO.OOO vaten van 400 li
ter lichtaktief afval ontstaan,
tussen 9000 en 12.500 vaten van
400 liter middelaktief afval en
525 glasblokken hoogaktief afval.
De totale hoeveelheid tot 2000 be
draagt 225.000 tot 405.000 vaten
van 400 liter licht-, 70.000 tot
lOO.QOO vaten middel- en 4600
glasblokken met elk 150 liter
hoog radioaktief afval.
De minister stelt vast, dat de ve~

wachte hoeveelheden niet alleen
in de geplande zoutkoepel bij
Gorleben opgeslagen kunnen worden.
Daarom is het dringend noodzakelijk
nog in de jaren 80 een eindop
slagplaats voor lichtaktief afval
in gebruik te nemen, hetzij te
Asse of te Konrad.
Konrad is een vroegere ijzererts
min.
(bron: Atomwirtschaft, februari' '82,
pg. 65)
P.S. Opmerking van Herman Damveld:
merkwaardig: Als zoutkoepels bij
uitstek geschikt zjn, waarom dan
opslag in een oude ijzerertsmijn"??

het in een aantal plaatsen
tegelijk.

NOG MEER AFVAL
Ook in de bestaande kerncen
trales willen de atoomonder
nemers kompaktopslag. Ze kunnen
nl. hun 'rotsooi ' niet kwijt.
Bij een enkele kerncentrale
weet de anti-kernenergiebewe
ging dit met succes te vertra
gen, met name in Biblis. Bij
andere kerncentrales gaat het
de atoomlobby vaak gemakke
lijker af. E~n voorbeeld:
op minder dan 100 km van
Nieuweschans ligt bij Esens
hamm de kerncentrale Unter
weser. Hiervoor gaf het
Ministerie van Sociale Zaken
te Hannover november vorig
jaar vergunning voor kompakt
opslag (5).
In Ahaus (bij Enschede over
de grens) komt een grote
'tussenopslagplaats' voor dit
kernsplijtingsafval. In
Gorleben komt een gelijke
tussenopslagplaats en daar
zijn ze zelfs al aan het bouwen.
Beide moeten een capaciteit
krijgen voor 1500 tön be
straald uranium. Waarschijn
lijk om kosten te besparen
worden de splijtstofstaven
niet in waterbekkens bewaard,
maar op een veel gevaarlijker
manier, nl. 'droog' in zog.
Castor-containers, netjes
op rijtjes geplaatst in
een grote betonnen hal. In
het Atoomonderzoekcentrum
Jülich is onlangs een ex
perimentele 'droge' tussen
opslag9laats' in gebruik ge
nomen (6).
Kernsplijtingsafval en
hoog radio-aktief afval zou
allemaal in de zoutkoepels
van Gorleben moeten vérdwij
nen, echter •••• de boorresul
taten vielen hier nogal tegen.
Het kabinet in Bonn heèft
er bij de landsregering van
Nedersaksen op aangedrongen
om ook boringen in andere
zoutkoepels dan die bij Gor
leben toe te staan (7).
In verband met de te verwach
ten tegenstand heeft de
Nedersaksische CDU-regering
dit tot nu toe geweigerd.
In Nedèrsaksen komen de meeste
zoutkoepels voor, êên daarvan
ls Wippingen, v1akbij sellingen
over Be grens.
Ook het middel- en laag radio
aktiefafval is een probleem.
Vooral omdat het een groot
volume inneemt. Voor dit afval
bestaan al een soort. van
tussenopslagplaatsen. (Duits
land stort radio-aktiefafval
niet in zee, zoals Nederland
doet:) Er waren in de BRD
acht 'Landessammenstellen'.
Het land Nedersaksen krijgt er
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WfNDMOLENBOUWERS

OPGELET
Eind Februari is er een nieuwe
praktische handleiding op de markt
gebracht voor de bouw van een 3 
en 5 metermolen voor elektrici
teitsopwekking. Het is een uitga
ve van de Oraganisatie voor Duur
zame Energie en geschreven door
Fons de Beer. Aan de hand van 18
werktekeningen, '50 kleinere te
keningen, 15 foto's en een kern
achtige tekst waarin alle proble
men die zich zouden voordoen,
puntsgewijs besproken worden,
kan men uitstekend zelf aan het
bouwen slaan.
Fons de Beer gaat er wel vanuit
dat een zekere mate van kennis
aanwezig is. Hij wijdt niet uit
over de theoretische achtergron
den, maar richt zich hoofdzake
lijk op de aspekten van konstruk
tie. Hoe maak je de beste rem
bij te hoog toerental, verstel
bare rotorbladen zodat er. een
aanloopstand mogelijk is waar
door de opbrangst vergroot
wordt. Uitgebreid gaat hij i~

op zijn windservo.-kruiinrich
ting. Ook de elementaire rotor
vorm komt aan de orde.
Beide type molens staan opge
steld en er wordt veel aan ge
expermimenteerd. Alle ervarin
gen zijn in het boek verwerkt.
Een onmisbaar boek voor degenen,
die al vergeefs geprobeerd heb
ben zichzelf van energie te
voorzien door 1uchtdrukverschil
len en geen twee linkerhanden
hebben.
Verkrijgbaar in de Energiewinkel
Marinikerkhof te Groningen 4
i17,SO.Of bestellen:
Organisatie voor Duurzame
Energle te lJtrecht,
giro: 4088288
o.v.v. :'Windbouwwerk'

1~~·
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GEMEENTEN

EN WINDMOLENS
Eindelijk is er pen boekje versche
nen met daarin hoofdlijnen aan de
hand waarvan gemeenten kunnen be
palen hoe ze zich moeten opstellen
t.o.V. partikuliere windmolenbou
wers of -kopers.Het is opgesteld
door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, het overkoepelend over
legorgaan van Nederlandse gemeenten.
Tot nu toe was het een vrij wille
keurig zootje. Uit onervarenheid en
voorzichtigheid t.a.v. het onbekende
werd ontzettend traag en ongeko
ördi neerd gereageerd op vergunni'n
gen die aangevraagd werden om zelf
een windmolen te mogen installeren.
Deze brochure is een vrij volledig
overzicht van de problemen die er
bij komen kijken. Het bevat feite
lijke informatie over technische
aspekten van windmolens en voorzo
ver mogelijk de eisen waaraan moet
worden voldaan. Bovendien besteedt
het aandacht aan de wetten,waar
je bij het installerenmeetemàken
kr~Jgt: rUlmtelijke ordenfng,e1a
no oglsche aseekten,vlsuele hln
der, geluidshlndér e.d .•
BelangrlJk lS volgens Westra(de

schrijver van het Windwerkboek),
dat op deze manier een windmolen
een meer erkend verschijnsel wordt.
Niettemin geeft Westra enkele be
langrijke punten van kritiek. De
VNG staat in het algemeen wel ach-

•,.

ter de toepassing van windenergie
maar zij stelt dat windturbines
zoveel mogelijk buiten de bebouw
de kom moeten worden gehouden en
er wordt geen onders cheid gemaakt
tussen grote en kleine modellen.
Uit angst voor onveiligheid stelt
zij allerlei grenzen die voor klei
ne veilige windmolens die vol
doende getest zijn, onnodige drem
pels leggen.
Bovendien wordt er geen aandacht

besteed aan de mogelijkheden voor
gemeenten die een aktief stimule
rend windmolenbeleld wlllen voe
ren.
Hoe kan zelf opgewekte elektrici
teit door middel van windmolens
goed ingepast worden in de eigen
elektricitéitsvoorziening?
Wat er ontbreekt is ook een over
zicht van de molens die nu op de
markt zijn en welke daarvan door
het Energie Centrum Nederland ge
test en goedgekeurd zijn.
Maar misschien komt deze aanvul
ling nog. De eerste stap is er.
Je kunt schrijven naar:
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten,
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag.

titel: 'Gemeenten en Windmolens'.
prijs: f15,=
Verder:
verkrijgbaar in de Energiewinkel
Martinikerkhof te Groningen,
prijs f7 .50 !!
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ENERGIE
VOOR MORGEN

Energie voor morgen is de titel
van een zeer fraai uitgevoerde 
zij noemen het een boekje. ik
noem het een - folder, waarin de
nederlandse werkgevers vertellen
dat ze meer kernenergie willen.
Want kernenergie is goedkoop en
schoon. Natuurlijk, opslag van
radio-aktief materiaal vereist
de grootst mogelijke zorgvuldig
heid, het handhaven van de vei
ligheid in de centrales vraagt
veel aandacht. en in zekere zin
hebben en kernenergie en kernwa
pens niets en in zekere zin wêl
wat met elkaar te maken, maar
door ondertekening van het non
proliferatie-akkoord wordt de
verspreiding van kernwapens te
gengegaan.
Kortom deze folder staat vol be
drog en onzin. Enkele voorbeel
den ? De groei van het energie
verbruik wordt weergegeven door
middel van een grafiek met een
optische verdwijnp~nt zodat het
lijkt alsof we in 1980 gigan
tisch veel energie verbruikt heb
ben in vergelijking met het jaar
1950. Het vervoer van gas. olie
en kolen zou in tegenstelling
tot het vervoer van uranium dat
'eenvoudig en niet riskant' ge
noemd wordt, gevaarlijk, lastig.
en milieuonvriendelijk zijn.
Krijg nOu wat :
Meer van dat soort ongein die
tussen de Vivat Margriet en Li
belle voor 12,50 aangeboden
wordt.

KERNLIJN;

Hulp nazi's en Bonn.
Argentini~ kan kernbom maken
Londen - Argentini~ zou met be
hulp van vroegere nazigeleerden
en de Westduitse regering volgend
jaar zijn eigen kernbom kunnen
maken, aldus een documentaire die
de BBC vanavond laat zal uitzen
den.
In een interview met de BBC zegt
de nazi-geleerde Walter Schnurr
dat hij in 1958 op uitnodiging
van de toenmalige minister van
kernenergie, Franz Josef Strauss.
terug naar Duitsland ging pm
zich te bekwamen in de kennis van
de kernenergie. Schnurr, die tij
dens de oorlog in Polen als ex
plosiedeskundige had gewerkt,
wist in 1946 naar Argentini~ te
ontkomen. Hij wilde zijn kennis
ter beschikking stellen van Ar-·
gentini~, 'omdat het mijn tweede
vaderland' werd.
Schnurr woont nu in Argentini~

als gepensioneerd burger. Volgens
de documentaire zouden de Duitse
geleerden gedacht hebben aan de
mogelijkheid om via Argentini~

als achterdur toch Duitsland zijn
eigen bom te geven. die het zelf
niet mag maken.
Schnurr bouwde in de vijftiger
jaren, terug in Duitsland, een
kernreaktor in Karlsruhe naar een
voormalig nazi-ontwerp. De cen
trale wekt elektriciteit oP. we
liswaar niet erg efficiënt. maar
ideaal om. aldus de BBC, plutoni
um te maken voor kernwapens.
De administratieve direkteur van

~e centrale. Rudolf Striefeld.
was ook een voormalig nazi.
Even later bouwde Argentinië een
zelfde soort reaktor in Ezeiza
bij het vliegveld van Buenos
Aires. De Duitsers die hulp boden
verzuimde de geallieerden en het
Internationaal Agentschap voor
Kernenergie (rAEA) in Wenen hier
van op de hoogte te stellen. Er
werden geheime contracten afge
sloten.
In 1976 wonnen de DuitserS na
felle konkurrentie met Canada een
ander contracht om in Atucha. ten
noorden van Buenos Aires, een nog
grotere centrale te bouwen. De
Duitsers kregen het contract om
dat zij niet aandrongen op water
dichte garanties dat de kernener
gie alleen voor vredelievende
doeleinden zOO worden gebruikt.
Vanaf volgend jaar zal Argentinië
genoeg l'lutonium kunne!'l produce
ren om tien bommen per jaar te
maken. Argentinië weigert het
non-proliferatieverdrag te teke
nen en behoudt zich het recht
voor om plutonium te leveren aan
wie het wil. De vrees bestaat dat
Argentini~ aan Libië en andere
landen zal leveren die hun eigen
bom zouden willen maken. Argente
niä zegt het plutonium te willen
gebruiken voor zijn snelle-kweek
reaktoren. De BBC was met het on
derzoek van de documentaire al
bezig voordat de crisis rond de
Falklandeilanden uitbrak. Dat het
programma nu wordt uitgezonden
berust op zuiver toeval.
(BBC 2, maandagavond. 22.35 uur
Nederlandse tijd)

Volkskrant. maandag 19-4-82

KERNLIJN

Ambtenarenbond ABVA/KABO nu ook
tegen kernenerQ1 e

Het bondsbestuur verschool zich
steeds achter de Brede Maatschap
pelijke Diskussie, maar schaarde
zich nu achter het anti-kernener
giestandpunt, 'In de overheids
sektor zal ABVA/KABO een aktieve
rol spelen in het bestrijden van
gevaarlijke ontwikkelingen. Zo
wordt kernenergie als gevaarlijk
voor werknemers en omwonenden en
met onverantwoorde risiko's voor
toekomstige generaties afgewezen'
De ambtenaren willen nog niet ge
heel aktief proberen Borssele en
Dodewaard te sluiten. Dat komt
nog wel.
De Groene Amsterdammer. 8-4-82
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Gebruik

Al s j e de hooikist gebruikt moet
j e er rekening mee houden dat het
belangrijks te princi pe van een
hooi kist is dat· ie i soleer t. Dus
moet j e ook in de hooi kist zorgen
voor zo wei nig mogelijk luchtctr
cutat fe, Dus je moet een pan ne
men die precies 1n de kist past.
de pan t ot aan de rand vull en (m.
b.v. kranten of zet een klei ner
pannetje kokend wa ter in de pan).
Doordat er anders dan bij koken
op vuur geen water verdampt moet
j e minder water bi j je gerechten
doen.
Pr ima geschikt voor de hoo iki st
zijn produkten die veel vocht op
moete n nemen . b.v. granen. peul
vrucht en. pap en gedroogde groen~

ten.
Groenten er naar niet in. want
door de lange bereidingstijd gaat
veel vi tami ne C. ver loren.
Kook de gerechten vOOr gedurende
een zesde van hij~ gewone kookt1jd
en zet ze dan drie k~ zolang
i n de ki st als ze n al aan
kookti jd nodig zoude hebben. Als
j e dan de ki st nog regelmatig
lucht kan er niets meer fout gaan.

~I" ",;ni4" fel",

uoo i
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ders een paar minuten en zet het
dan 1n de hooi ki s t . Na ver loop
van t i jd (± 1 uur gemiddeld) is
het et en klaar . In het begin als
je nog te nieuwsgier ig bent en te
vaak ki jkt of hi j het wel doet .
of zijn die aardappelen nou nog
niet gaar . kan het gebeuren dat
daardoor het eten te veel af·
koelt en j e i nder daad halfgare
aardappelen moet gaan eten (gewoon
een knauwt j e neer } . Maar daarna
ging het bi j mij in i eder geval
een stuk beter.
Je kunt hem ook zie n als een gi
gantische t heemuts. theeli chtjes
spaar j e dus ook ui t en ook al s
bi j zettafeltje l S hij gewe ld ig
makkelijk .

MAKKELIJK
Een hooikis t is gemakkelijk 1n de
omgang. Je kookt de r ijs t . lin~

zen. soep. aardaplM!len of iets an-

Van de hoeveelheid gas dat een
gemiddeld gezin per j aar ver ·
bru ikt 15 3% afkomsti g van het
koken. Ook daar val t op te bezui
nigen door de bouw of aanschaf
van een hooikist .

CURSUS
Met dat gegeven i n mi j n hoofd
st apte ik op 6 maar t op m' n fiets
om 1n de werkplaats van de ener~

giewerkgroep Westerkwar t ier een
stoomkursus hooiki stenmaken te
volgen. Nu ben i k van nature niet
zo handig aangel egd. maar de aan~

wezigheid van al het benodigde
materiaal . gereedschap en de des
kundige begelei ding zorgde ervoor
dat er niet veel mis kon gaan .
Achteraf gezien was het zelfs
heel simpel . Je moet planken in
stukjes zagen en op een dusdanige
manier op 4 balkjes slaan dat je
4 wanden en een bodem krijgt . Het
deksel moet afneembaar blijven
natuurlijk . Na er lijnolie over
gesmeerd te hebben bekleed je het
helemaal met aluminiUllfol1e. doet
er hooi in het maakt het af met
katoen. Dan is na een dag pretti g
getimmerd te hebben de hooikist
af. Dan eoet-Ie mee naar huis .
Voor op de f iets. 12 ki lomete r
lang••• ••• •

JACK HOEK5EMA



ESTDDMFIETS
Sinds enke le maanden t oert de
Rol de r cabar e tgroep 'de Stoom
f t e t s' op aanv r a ag door de re
gio.
De teksten , die t en gehor e ge
br ach t worden, l a t e n aan dui
del ijkhe i d niets t e we nse n o
ve r. Ze ric ht e n zich tegen de
dr e i gende ve r ni e t i gi ng als ge
vo l g va n ke r ne ne rgie e n kern
wa pens . Vrol ijk i s het a l le 
maal ni e t, maar de ove r t ui
ging s k rac ht waarmee d i t a l les
gebrach t word t geeft moed aan
de t oe hoorder. Zolang mensen
meer doen dan als vers tijfd
a l les over zich hee n l ate n
haan b l i j ft er kans op her
s tel .

Kontaktadres

'De St oomf i e t s '
Reeakkc'" 16
8 45 1 HL Rolde

Vo lkskrant , maandag 19 april 1982

dergeli j ke vri jstaat komt volgens
Bert Jurgens voort uit de huidige
impasse van act ies tegen de kern
energie . Oe atoomvri j staat moet
gel egenheid verschaffen om la ng
durig actieplannen te beramen
zonder dat de Mobiele Eenheid
komt. 'Het moet' , zegt Ni gel
Harle ernst ig ' de plaats worden
waa r we een voorbeeld kunnen ge
ven van hoe het 66k ka n. Het
liefst will en we een stuk land
kopen dat dicht bij een kerncen
t rale staat . Dan zi jn we l veel
meer betrokken bi j wat er rondOlll
de centrale gebeurt, met bijvoor
beeld het vervoer van afval .'
Minstens één hect are grond wordt
nodig gevonden Olll er een huis op
te bouwen. Iedereen ka n er met
zi jn te ntje komen staan. 'We
.oeten rekening houden -et het
besta an van bestemmingsplannen.
bouwvergunni ng en zeker ook met
de plaatseli j ke bevolki ng ' . oor
deelt Bert Jurgens.
' Mede daar"Olll zien we af van Do
dewaard al s moge lijke vestigings
plaats'. Een compleet beeld van
de atoomvri j staat is in deze fase
amper te geven . De vers laggever
moet goed begri jpen dat in deze
basi sdemokratie niema nd en toch
iedereen mi nister is . 'Superdemo
kratisch' •
Voorlopi g adres van ' Rampenpl an'
ts een voonnal1ge drukkeri j i n
de binnenstad van Sit tard. De be
zoeker vindt er aan een b1nnen
ple intje zowel een theater, een
koffiehal. een vegetari sch eet
huis, een winkel in tweedehands

op zoek naar ee-

KEkHUJN

' ATQOMYR IJSTAAT'
gunstigers .

' De houder van dit paspoort 1s
een atoomvri j mens ' : voor een
t ientje zi jn 600 Nederlanders.
voorname li jk i ngezetenen van Lim
burg. onderdaan geworden van de
Atoomvr1jstaat. N6g t iendu i zend
begunst igers en volgend jaar mog
en we ons vergapen aan mini staat
je zonder kernenergie . Er waaien
windmolens en iedereen eet er te
vreden z1jn bordje met 'ecolo 
gisch verantwoorde landbouwpro
dukten ' leeg.
Er IIOe t tets gebeuren . anders
gaat het definitief ets me t onze
wer-ld. Ziedaar de fantasieën van
het Sit tard se collectief Rampen
plan. Met een duidel ijke knipoog
naar de ....sterdamse kabouters in
het beg in van de jaren ' 70 'ver
kopen ' Migel Harle en Bert Jur
gens een vierkante met er atoom
vrij land . Oe si tuat i e is illlllers
duidelijk : 'ln Geleen en omst reken
i s de chemie-gigant DSH geves
tfgd. In Brunssum staat het
hoofdkwartier van AFCEHT (in Eu
ropa gelegerde Amerikaanse t roe
pen). bi j de Maastrichtse een
nerberg is een HAVO- kr i si scent rum
gevestigd en vlak over de Dui tse
grens, fn leveren en Jülich ,
zijn kernkoppen en proefreaktoren
te vi nden. En dan stroomt er ook
nog een ste eds meer verontrei nig
de Maas door Limburg ' .
De utopfsche gedachte aan een

.................................................................................................................... .................. .. ... ... kleren. als een fotogaleri e en
een boekhandel . Een vaste kern
van dertig vr ijwi ll igers N akt
daar nu i lvast de borst nat voor
de dingen die konen gaan.
Zo is op het pleintje ook de Ver
eniging Duurzame Energie Limburg
(VEDEL) gehu isvest. die al terna
tieve energiebronnen onderzoekt.
Hoe concreet dat gebeurt . verte lt
Nigel Har-te , 'Eén wi ndmolen laat
mensen beter zien hoe het anders
kan. dan !én mi l joen boeken. We
hebben onlangs op een popfestival
250 flesjes vervui ld Maaswater
verkocht. Zoiets i s leuk, maar
ook seri eus. 't Is alleen niet
van dat intel lect uele geouwehoer .'
Rampenplan als houvast aan actie
voerders i n deze barre tijden.
' Een demonstratie ' , meent Bert
Jurqens, 'geeft hen vaak een ver
loren gevoel als de tocht is af
gelopen en ieder zi jn eigen weg
gaat . Op te ntenkampen kri j gen we
vaak te horen: wat moet ik doen l '
Het antwoord is het 'e igen econo
mi etje' in de stri jd tegen de
atoomlobby. Zoals het hardwerken
de dagdrtlllers betaaltt, hebben de
jongens van de Atoomvri j staat
veel vaagheden t e bieden. Ze zi j n
fi losofi sch genoeg om zich kri 
tiek niet al te veel aan te trek
ken.
Want voor mensen die de atoom
vrijstaat een te hoog gegrepen i
deaal vinden heef t zegsma n Nigel
Harle maar één opmer king: 'We
houden aan de aktie in ieder ge
val een alternati eve camping 0
ver' •
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KONTAKTPERSONEN

_Ik woRd aboNNEE. B~iEFKAART
-Il< ~I cc's ik dE
AC.Cerf'~iltO~ heb~~~.

--_.- ---

AAP-Zuidwolde
Care I Ooms
Reuvenkamp 66
Zuidwolde (Or)

Ener,ievroeg Norg e.o.
T, ne e oet erg
Merelhof 40
Norg
tel. 05928-3533

'..~I 0010 I

t....:....~
l.--r"·..-_ .....-

~s bROO ~ l2elJ.
_kasJe AkkeRSa t'2/à

~6wXT VeSN.o.+N

Radio Moskou, 5-4-82

KERNLIJN.

Demiljeufederatie en de Stich
ting Natuur en Miljeu zijn niet
in beroep gegaan bij de Kroon te
gen de vergunning ,door de pro
vincie verleend. die de E.G.O.
toestaat de Hunzecentrale over te
schakelen van aardgas op zware
stookolie. Dit omdat ze verwach
ten dat zo'n beroep nu weinig
kans van slagen heeft en omdat ze
het aantal Kroonberoepszaken wil
len beperken.
Dit betekent dat de Hunzecentrale
nu mag draaien op stookolie die
2 %zwavel bevat, i.p.v. de door
MilieuDefensie gewenste 1 %.
Dit is heel jammer. Het Neder
landse regenwater is al het zuur
ste van Noord-West-Europa (Zwavel
oxide met water geeft zwavelzuur).
En aangezien het prijsverschil
tussen 1 % zwavelhoudende stook
olie en 2,% zwavelhoudende stook
olie steeds meer afneemt. zou het
zo gemakkelijk zijn de zwaveluit
stoot wat betreft de Hunzecentra
le te halveren.

In de USSR wordt i n de regi 0 rond
de Kaspische Zee een groot model
zonne-energiecentrale gebouwd.
In deze streek. waar men gemi.d
deld 300 zonnedagen per jaar
heeft, is het mogelijk om met een
dergelijke centrale de omliggende
streek het hele jaar door van e
nergie te voorzien. Ook in andere
zuidelijke streken van de USSR is
men bezig met de bouw van zonne
energiecentrales.

VlATJAMMER

-----

Anti-Kernene
01ie

groep Ooststellin
ëerwerf {~KKO
ot Demmer

Mastenbroek 69
Oosterwólde
tel. 05160-5472

Rolder Overleggroep Atoomplannen
Lucas Koops
De Pol 2
Groll0
tel. 05925-265

Giroblauwgroep Hoogeveen
O,eneke ZWlers
Oranjestraat 25
Hoogeveen
tel. 05280-72115

Anti-Kernenergiegroep Z.O.-Drente
Roelof Heida
Rietlanden 34
Zuidbarge
tel. 05910-30&30

Energiegroep Westerkwartier
Joke de Haas
Poortkampen 14
Zuidhorn
tel. 05940-4235

Afzend~:

o.,p 

,\

Werkgroep Kernenergie Stadskanaal
Jan en MarlJke Weyer
Essenhage 54
Stadskanaa1
tel. 05990-13955
Werkgroep Kernenergie Schoonoord
Anme Stubbe
Oranjekanaal ZZ 2
Wezuperbrug
tel. 05918-1345

AAP=~lanngroep ~toomflannen

AAP-Anloo
Klaas van de Heide
Annennoeras 2
Annen
tel. 05922 - 2124
AAP-BorAór/Gasselte
Harron I tzer
Noorderstraat 38
Orouwenerveen
tel. 05999-2517
AAP-Pieterburen
GiJs V1sser
Wi tterenweg 50
Kl oosterburen
tel. 05958-780
AAP-Oost-Groningen
Stëef van OU1 n
Grootstukkenweg 8
Alteveer
tel. 05991-1620
AAP-Veendam
Postbus 282
Veendam
tel. 05987-18562
(Geert Ridderbos)

AAP-Emmen

Gert Komduur
Vredenveld 1
Emmen
tel. 06910-22421
AAP-Schoonebeek
Gërr1 t Hugen
De Kerfjes 32
Schoonebeek
tel. 05243-2307

Hoogezand/Sappemeer
P1gS 1n space
Woldweg 237
Kropswolde
05980-24789

Basisroep Assen Tegen Atoomenergie
~BAiT_lerruyvê
Anreperstraat 136
Assen
tel. 05920-11009
Basisgroepen Groni~en
p/a Energ1ewlnkel
Martini-kerkhof
Groningen
Basis,roep 'Stop Kernenergie'
Mê~pe e.o.
Elën 01Jkstra
Billitonstraat 12
7942 VS Meppel
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RADIO ATOOMALARM
BETER IN DE ETHER

Steef van Duin

OPLOSSINGEN

len in overleg te synthetiseren
ontbrak.

Bent U al abonnee?
Help AtoomAlarm groter te maken~

Knip de kaart uit en stuur hem op.
Zodat we nög beter voor de dag
kunnen komen.

Oplossingen kunnen gezocht worden
in verbreding van de redaktie. Con
creet stel ik mij hierbij voor. dat
de AAP-groepen en anderen program
ma's op de band gaan zetten en zor
gen voor een goede zendlokatie in
hun gebied. In dit soort gevallen
gaat de oorspronkelijke redaktie
fungeren als technische ploeg:
uitzenden wat door anderen is ge
maakt; een en ander binnen het
concept van 'aktiezender'. Op
deze winze krijgen wij wat lucht.
en wordt aan onze overbelasting
een eind gemaakt.
Onze financiäle reserves zijn vrij
wel uitgeput. Dit tengevolge van
het uit de lucht halen van de zen
der in maart, waardoor wij op ex
tra kosten van ongeveer 1500 gul
den kwamen te zitten. Verder moe
ten wij rekenen met de kosten van
boetes, wanneer wij in Assen voor
onze overtreding zullen worden ver
oordeeld. wij hebben dus geld no
dig. We willen op de volgende cen
trale vergadering graag van jullie
horen, wat je voor de zender over
hebt. zowel in geld als in tijd.
Vage verhalen worden door de redak
tie niet op prijs gesteld. we wil
le~ 'hom of kuit'.

kontaktadres: Noorderstraat 38
9525TC Drouwenerveen

financiäle steun t.n.v.:
Komitée Atoomalann te Borger

• Rabobanknr. 30.92.22.6.48
~ gironr. bank: 800.729

WORD
ABONNEE

nederlands-, drents- en groning~

talige muziek. Het preken voor
eigen parochie wordt hierdoor
vermeden.
De moeilijkheden, waarmee een
redaktieteam de laatste maan
den te maken heeft gekregen
zijn nu zo duidelijk, dat dit
bericht aan, de groepen en an
dere belangseellenden m.i,

gerechtvaardigd.
a) Er gaat een ongelooflijke
hoeveelheid tijd zitten in het
draaiende houden van zo'n zender.
Vooral problemen van technische
aard zorgden er in het begin voor,
dat we nauwelijks tijd overhielden
voor verantwoord programma. Uit~

eindelijk zijn we inmiddels erin
geslaagd iets te fabriceren, dat
redelijk door de beugel kan; waar
over we zelf redelijk tevreden zijn.
En blijkbaar ook onze luisteraars.
Voor het waarborgen van continui
teit zijn méer medewerkers nodig,
bijvoorbeeld voor dé inhoudelijke
kant van het geheel.
blOnder druk van het onder a) ge
noemde ging bij de redaktie een
stuk creativiteit de mist in. On
derlinge verschillen in opvatting
die voorheen leidden tot een vrucht
bare programmatische aanpak, voer
den tot enige verzuring. Dit maakte
de onderlinge verhoudingen soms wat
moeizaam. De tijd om deze verschil-

Enige maanden geleden begon Radio
Atoom Alarm met de uitzendingen.
Inmiddels zijn we door de opspo
ringsdienst van de PTT in samen
werking met een lokaal politie
corps op gemoedelijke wijze uit
de lucht gehaald. Dit noodzaak
te ons een belangrijk deel van
de apparatuur te vervangen, zo
dat we nu vrolijk verder gaan.
Uiteraard is het zelfde risico
tmmer nog aanwezig.

OPZET
De opzet van de zender is twee
ledig:
1) het verzorgen van uitz-endin
gen over de grens: ten behoeve
van de duitse BUrgerinitiative
gegen Atomanlagen, die onder de
repressie leven van een staat
waarin blijkbaar de grondwet
z6 beschermd moet worden, dat
vrije meningsuiting in bepaalde
gevallen onmogelijk wordt ge
maakt. Deze uitzendingen wOr
den inhoudelijk door de Duitsers
ver.zorgd.
2) het opzetten van regionalel
lokale programma's, waarin pro
blemen die in de regio's spe
len in onderlinge samenhang
worden gepresenteerd. Deze pro
gramma's zijn grotendeels in
de volkstaal gesteld en worden
gelardeerd met veel ( het liefst
enigszins politiek getinte)
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