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Inhoud
THEMA: 'VAN AARDENNE'S PLANNEN' Op de pagina hiernaast staat een

inleiding op het thema I, dat de volgende artikelen bevat:
'Aktie tegen centrales'
'De SEP en de zure regen'
'Kernenergie uitgeteld'
'Het CE-scenario en de kansen'
'Energiegroepen maken alternatief zichtbaar'

'Lobbywerk voor water kracht'. De waterkrachtgroep van het Aktieplan
Werkgelegenheid -in Nijmegen heeft twee jaar onderhandeld met de PGEM
over de bouw van een waterkrachtcentrale in Maurik.

'Gemeentelijk energiebeleid'. gecensie van een onderzoekverslag over
de bestuurlijke belemmeringen bij de invoer van duurzame energiebron
nen en decentrale energieopwekking.

'Kernenergie en opwerking' is de titel van een onlags verschenen boek
waarin Ger Paulus, een ex-werknemer van de opwerkingsfabriek in Mol
vertelt over de gevaren en gevolgen van opwerking.

'Kernafvalprobleem slim omzeild'. Commentaar op de regeringsplannen
om het kernafval voorlopig geen spelbreker te laten zijn in de
'nieuwe' kernenergiediskussie.

'Zoveel keer Kalkar•••• ' 1. 'Oude bekenden':Mensen van de eerste Kal
karakties over-de zin van het Kalkarverzet. 2. 'Nieuwe procedure:
Theo Hafmanns probeert met de wet Openbaarheid Bestuur oude Kalkar
stukken openbaar te krijgen.

'Handel in stroom' Hoe de stroom uit Franse en Belgische centrales
door hollandse leidingen gaat
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De geruchten zijn al zo oud als het eindrapport van de BMD,
maar onlangs is het dan toch uitgekomen: de regering wil
nieuwe kerncentrales bouwen. Met een schaamteloze arrogan
tie lopen de regerende kernenergievoorstanders over de
meerderheid van de nederlandse bevolking heen. Je houdt je
hart vast voor wat komen gaat.
Sonmigen beweren dat we nu, na de BMD, weer terug zijn bij
af. Maar de kernenergiediskussie is écht afgelopen. De ar
gumentatiestrijd is gevoerd; de standpunten zijn ingenomen.
Dat is al jaren zo en de BMD heeft dat opnieuw bevestigd.
Dat van Aardenne nu toch met plannen voor nieuwe kerncentra
les op de proppen komt betekent niet dat de diskussie her
opend is. Het lijkt er veel eerder op dat we een soort
propagandabombardement over ons heen krijgen waaruit moet
blijken dat die mensen die tegen kernenergie zijn niet goed
weten waar ze het over hebben of bevangen zijn door hun emo
ties. Het is al verbijsterend genoeg dat ze tnet nieuwe kern
centrales op de proppen durven te komen, maar wie weet wat
ons nog allemaal te wachten staat.
In het thema-gedeelte van deze Onderstroom proberen we alle
energieperikelen op een rijtje te zetten.
Het eerste artikel gaat in op de plannen van Van Ardenne.

Waarom moeten er zonodig vier nieuwe kerncentrales worden
gebouwd? De AKB heeft al eerder plannen voor drie kerncen
trales tegen kunnen houden. Hoe kunnen we de geschiedenis
herhalen?
Eén van de argumenten van de atoomlobby is dat kernenergie
zo milieuvriendelijk is: het is een oplossing voor de zure
regen. In het verhaal over zure regen en elektriciteitscen
trales wordt deze misopvatting ontzenuwd.
Tevens belicht dit thema de kernindustrie in de Verenigde
Staten. In dat land schrappen ze de ene geplande kerncentra
le na 'de andere. Financiele redenen voeren de boventoon.
Het thema handelt niet alleen over kernenergie. Over de ma
nier waarop de alternatieven in de marginale sfeer gehouden
worden, voerde Onderstroom een gesprek met Theo Potma van
het Centrum voor Energiebesparing. Uiteraard kwam ook de
strategie van de energie- en milieubeweging aan de orde.
De strijd voor decentrale alternatieve energieopwekking zal
voor een belangrijk deel afhangen van plaatselijke energie
groepen. Dit thema eindigt met een verslag van een onder
zoek naar elf plaatselijke energiegroepen. Bieden deze ini
tiatieven een alternatief voor de nieuwe kernenergieplan
nen?



in tegenstelling tot de omringende 1ane
den geen kerncentrales bouwt, missen
we tegen die tijd de boot. Daar komt
bij dat het ministerie van Ekonomische

·Zaken nauwe banden onderhoudt met het
bedri j fs leven. De werkgeversorganisa
tles en de Samenwerkende E1ektrici
teits Producenten (SEP) hebben de bouw
van 'nieuwe kerncentrales altijd al be
pleit. En inderdaad: atoomstroom kan
voor het bedrijfsleven best goedkoop
zijn of worden gemaakt, omdat de com
merciële en maatschappel ijke prijs
sterk kunnen verschi llen. De overheid,
c.q. de belastingbeta1ers-sters draai
en op voor. di t verschil.
Toch lijkt dit ekonomies motii!f nu ook
ter diskussie te komen. De SEP-voor
lichter Van Wijk sprak laatst de ver
wachting uit dat kernenergie op lange
re temijn ekonomies minder rendeert
dan kolen, olie en gas. De werkgevers
organisaties hebben zich al eerder in
voorzichtige bewoordingen zo uitgela
ten. De VVD wil bewijzen hebben voor
de ekonomiese rentabiliteit van kern
energie ten opzichte van andere moge
lijkheden. Wellicht is dit het begin
van een kentering. Er zouden dan nog
slechts, burokratische motieven over
blijven om nieuwe kerncentrales te
bouwen.

i
I

I
I vertragingen

De nieuwe kerncentraleplannen worden
in september openbaar gemaakt. Dit ge
beurt in de vorm van een aantal keuze
mogelijkheden of varianten. Dit is ech
ter een louter taktiese manoeuvre met
~00rspe1bare afloop. Uiteindelijk zal
k~~rnenergie een onvermijdel ijke keuze
blijken. Dat betekent nog niet dat die
keuze uitvoerbaar is.
Volgens het tijdschema van Van Ardenne
moet de eerste kerncentrale in 1995 in
bedrijf worden gesteld. 'Dat is een ui
termate krap tijdschema. Al eind dit
jaar zou dan de verkorte PKB-procedure
(Planologische Kern Beslissing) moeten
starten om de vestigingsplaatsen aan
te wijzen; in 1985 zou het parlement
een besluit moeten nemen; de daarop
volgende jaren zijn uitgetrokken voor
de noodzakelijke vergunnin9sprocedures,
waarna er nog zo' n jaar of zes voor de
bouw is gereserveerd. De planning sug
gereert dat heel Nederland meehelpt om
in 1995 de feestelijke opening mee te
maken. Dat is een misvatting. Er zul
len in, de verschi 11ende fasen van het
,plan tot in bedrijfstelling heel wat
hindernissen moeten worden genomen,
als het al zo ver komt. Iedere hinder
ni s k,an weer voor vertragi ng zorgen,
iedere vertraging leidt tot uitstel en
dat kan tot afstel leiden. Naamate de
ze vertragingen in een vroeger stadium
optreden, zijn de effekten groter; Het
i s dan vee1 gemakke1ijker om een pro
kernenergiebesluit te blokkeren of te-

land zich regelrecht in een financi
eel debake1 te sorten. De Stichting
Natuur en Mi 1ieu heeft er op gewezen
dat de prijs van atoomstroom de afge10
pen tien jaar met gemiddeld 10% is ge
stegen, Er is volgens haar geen reden
om aan te nemen dat di e tendens de ko
mende jaren niet doorzet. De prijs is
dan in 2000 niet 8,7 cent'per kilowatt
uur (zoals Ekonomische Zaken heeft be
rekend), maar 20 'cent. Daar staat te
genover dat de prijzen van de alterna
tieven zakken volgens het prinsiepe
van de zogenaamde 'learni ng curve':
hoe meer ervaring met alternatieven,
hoe efficienter en gOedkoper je ze
kan realiseren.

GOEDKOPE ATOOMSTROOM?

Dat kerncentra,les en atoomstroom goed
koop zijn, is een bewering die regel
recht in strijd is met de internatio
nale ontwikkelingen van de laatste ja
ren. Er is overal i n de wereld sprake
van exorbitante kostprijsstijgingen.
Dit varieert van 13% per jaar in de
'Verenigde Staten, 10% in Frankrijk,
·H% in Japan tot 6% in Canada. De (a
tóom)stroomtarieven stijgen dienover
·eenkomstig. De schuldenlasten van de
'elektriciteitsbedrijven bereiken re
.cordhoogten.(Zie hierover ook het ar
tikel over de kernindustrie in de VS.)
Kerncentrales zijn momenteel steeds
meer louter ges,chikt voor fai1isemen
·ten; onts'lagen en tariefstijgingen.
'!'let nieuwe kerncentrales lijkt Neder-

men met 'de demokratie' en haar spel
regels. Tegen deze achtergrond lijken
inspraakprocedures als de BMD defini-
ti ef verloren te hebben. Het i s een
vom van agogiese Spielerei geworden,
die vooral in de jaren zeventig thuis"
hoorde, maar nu snel wordt afgebroken.
Ond,er het motto 'al wie voor 'mijn voe
ten loopt, krijgt een schop' is daarom
de BMD-uits1ag door de regering eerst
gekleineerd en vervolgens (in de vom
van nieuwe kerncentraleplannen) gene
geerd. Di t i s het zogenaamde no
nonsense beleid, dat overigens wonder
wel blijkt te kombineren met nonsens
argumenten . De beweri ng van Van Arden
ne dat kerncentrales "het goedkoopst
zijn en de minste mi lieubezwaren met
zich mee brengen", is hiervan een tref
fende illustratie. Het idee dat kern
energie de hemel op aarde is, mist
echter iedere bewijsvoering. Het is
vooral bedoeld om de publieke opinie
te bespe1~n. Hoewel het kabinet op
,geen enke1e manier gevoelig i s voor
'onze' argumenten die het tegendeel be
wijzen, i s het met het oog op de pu
blieke opinie wel be1anqrijk die tegen-
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argumenten naar voren te brengen. -'-"-'--'--~~'~'>
Waaróm wil het kabinet nieuwe kerncen- sen tegen Ek,onom,ische zake,n (EZ). VROM '~'" ""', or, ':" ,'"tra1es bouwen? Omdat het goedkoop is zelf is trouwens voorstander van kern- • ,., ,
en milieuvriendelijk, zo wordt naar de centrales boven kolencentrales. Dat er ,,', ,,'.
bevolking toe beweerd. Maar zijn dat ook een J(euze gemaakt kan worden tus- . - :,
ook de motieven die binnenskamer wor- sen kern- en kolenenergie enerzijds en , ' , \
den gehantèerd? Dat valt te betwijfe- decentrale energiebronnen, wamte- . I ,"", ~,;:,. -

1en. kracht en energiebesparing anderzijds, ' '
Vooropgesteld moet worden, dat de p1an- is bij VROM wellicht doorgedrongen.
nen uit de koker van Ekonomische Zaken Maar die keuze is voor EZ irreeel en
komen. Om het mil ieu maakt men zi ch doet dus ni et ter zake.
daar niet druk en het milieuministerie Wat vermoedelijk wel terzake doet, is
zelf (Volksgezondheid Ruimtelijke Orde- de vrees om optemijn internationaal
ning en Milieu, VROM) is niet opgewas- achterop te raken. Er wordt gedacht:

~
..~ kernenergie zal haar kinderziektes
~ , 1\ .'r~ ,,~ toch eens overwinnen en als Nederland
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nonsens
Hoewel het bovenstaande de indruk wekt
dat het tij voor qe AKB gunstig is,
past een relativering bij deze gedach
te. Een onder,dee1 van de polarisatie
is namelijk ook, dat tqen zich in het
'andere' kamp weinig aantrekt van het
geen er aan BMD-uits1ag en alternatie
ven is opgelepeld. Ook dit is een ver
andering. De politiek van het kabinet
heeft zich een nieuwe brutaliteit aan
gemeten, waarin een loopje wordt geno-

geen idealen meer, maar rel!le perspek
tieven. Dat valt onder andere te lezen
in een bijlage van het BMD-eindrapport
over decentrale energieopwekking. Daar
i nis berekend dat. i n het jaar 2000
zo' n 5530 HW vermogen aan wamte-kracht
windenergie en dergelijke kan zijn op
gesteld. De Bezinningsgroep Energiebe
leid (een samenwerkingsverband van een
aantal milieu- en energieorganisaties)
heeft deze draad, inmiddels opgepakt en
presenteert binnenkort een elektrici
teitsplan dat geen kernenergie, maar
duurzame energie en wamte-kracht als
bouwstenen heeft. Dit alternatieve
plan laat zien, dat er geen reden is
om kernenergie en kolen tegen elkaar
uit te spelen.

Regeren is vooruitzien; niet terugkijk~n. Een wel erg letterlijke interpretátie
van dit devies wordt momenteel uitgewerkt door de Nederlandse regering. Het ka
binet wil niet terugkijken op het jarenlange verzet tegen kernenergie en op een
BMD-uits1ag die de breedte van dit verzet onderstreept. Dat is vragen om moei
lijkheden, als in september het plan wordt gepresenteerd om vier nieuwe kern
centrales van 1000 HW te bouwen. Dit plan is 28 mei· al uitgelekt. We weten dus
hoe laat het is en kunnen aan, de slag!

._---_....-Me '-" t ......

Nieuwe kerncentraleplannen zijn niet
hetzelfde als oude kerncentraleplannen.
Dat 1igt aan de veranderde omstandighe
den waarin ze worden gepresenteerd,
door de bes1ui tvomi ngskana1en worden
geloodst en vervolgens al dan niet
worden uitgevoerd. ,De kerncentrales in
Dodewaard en Borsse1e draaiden al toen
het verzet goed op gang kwam. Het
blijkt vervolgens moeilijker om in be
drijfzijnde kerncentrales dicht te
krijgen, dan om kerncentrale plannen
die nog steeds op papier bestaan tegen
te houden. Tot op de dag van vandaag
is er bijvoorbeeld geen spade in de
grond gegaan voor de drie kerncentra
les die september '74 (dus precies
tien jaar geleden) werden aangekondigd.
Hiermee is het bewijs geleverd, dat er
door een sterke AKB een wereld van, ver
schil ontstaat tussen kerncentraleplan
nen en de uitvoering van die plannen.
Met de nieuwe plannen in het verschiet
wordt het tijd om na te gaan hoe de ge
schiedenis herhaald kan worden. Daar
bij moet rekening gehouden worden met
de veranderde omstandigheden.

wijzigingen
Oe (kern)energiestrijd van de tachtig
er jaren verschil t van di e van de ze
venti ger jaren. Er i s sprake van een,
polarisatie, die haar oorsprong vindt
in verschillende ontwikkelingen die
hebben plaatsgevonden.
Op de eerste plaats zijn er nog maar
weinig mensen die twijfelen over kern
energie. Je bent er tegen (79%) of er
voor .. In het BMO-jar90n heette dat: ie
dereen is in de gelegenheid gesteld
zich een mening te vormen. Alle argu
menten pro en kontra zi jn dan ook zo
langzamerhand uitgekauwd. Ze verschij
nen hooguit in een nieuw jasje, dat is
aangepast aan de tand des tijds. Hier
door valt te verwachten dat de aan
staande (anti )kernenergiestrijd minder
dan in de jaren zeventig wordt uitge
vochten op het ni vo van de argumenten.
De argumentenstri jd is grotendeels
voorbij.
Op de tweede plaats is deBMD voorbij.
De ultslag iS een nederlaag voor de
kernenergi evoorstanders-sters. Bi jna
niemand in Nederland wil (nieuwe)
kerncentrales; er is dus geen draag
vlak voor nieuwe kerncentraleplannen
die hierdoor tegen de stroom in moeten
worden gepropageerd. Daar staat tegen
over dat decentrale elektriciteitop
wekking en energiebesparing blijkens
de BMD-uits1ag wê1 veel steun ontmoe
ten.
Op de derde plaats zijn die alternatie
ven nu veel beter en verder uitgewerkt
dan een paar jaar geleden. Het zijn
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Wat betreft de Eemshaven is nader on
derzoek gewenst inzake de mogelijke
gevolgen van een nucleair ongeval
voor de Waddenzee."

gekend en landelijke aktiviteiten en
akties .~oeten bij voorkeur het regio
nale verzet ondersteunen. Hoe dat pre
cies vorm, kan krijgen. wordt op 16 ju
ni en daarna besprpken.
Mocht daarna onverhoopt toch een posi
tief besluit over kerncentrales worden
genomen dan breekt de tweede fase aan.
Het dwarsbomen van vergunningprocedu
res en het daadwerkelijk voorkomen van
de bouw. komen dan centraal te staan.
Hier zijn talloze aktiemogelijkheden
voor beschikbaar: van bouwterreinbezet
ting tot juridiese processen. Dat is
echter nog ver weg en het is de vraag
of de kerncentraleplannen ooit zover
komen:

Herman Verhagen
(Milieudefensie)

12. V.hiw.mH' 23. T,.ngemelltl
13. Flevo . 24. SI. Philipsland/Tholt
14. Ma,kerwae,d 2~. Bo.".le

. 15, W.e"nJl!'me!' "ll. O...nl",
16. IJmu..dltl 27. Ba'h'H k n. •l..
17. V.I..n B. Ame'
IB. H.m_g 29. M••s·Waal
19. Dtemen JO. BoxmHr
20. MaMvlak,e 31. Buggenum
21. ROlle,dam 32. Maasbrachl
22. RegIO Do'dr.chl

1.E.mb
2. G,oningen
3. B.gum
4. U.k
S. K.I.lme..
8. H.,culo •
7. IJSMI·Zuld
B. Nijmegen
9.Dodew....d

10. L.k
1,. L-ue W.Id.

DE RPD OVER VESTIGINGSPLAATSEN

Binnenkort verschijnt bij de Rijks
Planologiese. Dienst (RPD) een nota o
ver geschikte vestigingsplaatsen voör
kerncentrales. Een samenvatting van
deze nota isin april verschenen. tij
dens de Planologiese Diskussiedagen.
Daaruit kan een indruk worden verkre
gen van aspekten die aandacht verei
sen. Vooral de volgende passage is in
dit verband relevant:
"De noodzaak dringt zich op een aan
tal vestigingsaspekten nog eens nader
af te wegen m.b.t. de lokaties Eemsha
ven. Borsse1e en de IJsselmeerloka
ties. Wat betreft Borsse1e gaat het
om de nabijheid van grote bevolkings
centra (Sloegebied; Vlissingen en Mid
delburg; ca. 80.000 mensen op 8 tot
13 km) in relatie tot evakuatiemoge
ijkheden en om de nabijheid van explo
sie- en toxies-gevaarlijke bedrijven
en van zware LPG-transporten op de
Wester Schelde. Saillant kenmerk van
deze lokatie is bijvoorbeeld dat in
geval van noodzakelijke evakuatie de
mensen zich eerst naar de kerncentra
le toe dienen te bewegen alvorens
zich echt uit de voeten te kunnen ma
ken.
Wat betreft de IJsselmeerlokaties
(Flevo-Noord. Ketelmeer. WNOP-dijk.
Wieringermeer) gaat het in geval van
een extreem ongeval om de mogelijke
aantasting van de zeer belangrijke
funkties van het IJsselmeer voor de
drinkwat~rvoorziening. de waterhuis
houding. rekreatie en visserij.
Nader onderzoek is gewenst naar bij
voorbeeld de noodzaak tot het aanleg
gen van kalamiteitenbekkens voor de
drinkwatervoorziening. mogelijke ge
volgen voor de landbouwgrond rond het
IJsselmeer en voor de drinkwaterpro
jekten bij Andijk en Enkhuizen.

In het verzet tegen de nieuwe kerncen
trale plannen zijn twee fasen te onder-'
scheiden. De eerste fase loopt tot het
moment waarop het parlement een be- .
sluit neemt en is er op gericht een
pro-kernenergiebes1uit te voorkomen.
De argumenten hiervoor zjjn duidelijk:
kernenergie is nog steeds gevaarlijk;
kernenergie is onnodi~ door de beschik
baarheid van een volwaardig alterna
tief; kernenergie is in strijd met de
BMD-uitslag. Het gaat er om deze argu
menten kracht bij te zetten door een
breed verzet van anti kernenergie groe
pen. maatschappelijke organisaties en
politieke partijen. om zodoende druk
op de ketel te zetten. Met name het
verzet vanuit de vestigingsplaatsen is
hierbij van grote betekenis. Aan de
stem van de aktiegroepen uit deze
plaatsen moet veel gewicht worden toe-

rug te draaien. Zo is het bijvoorbeeld
ook niet toevallig dat het kabinet al
in 1985 een besluit wil forceren. In
1986 zijn er immers nieuwe verkiezin
gen en dat zou wel eens het einde kun
nen betekenen van de CDA-VVD koalitie.

hindernissen
De klippen die het kabinet moet omzei
1en. zijn talrijk. Wanneer we ons be
perken tot de periode voorafgaand aan
een Ka~erbes1uit dat volgens planning
in 1985 moet plaatsvinden. dan is merk
waardig genoeg de SEP de eerste hinder
paal. Wat is het geval? De top van de
SEP is voor kernenergie. Ze zal dus
proberen een elektriciteitsplan op te
stellen met kerncentrales. Het besluit
hierover moet met twee derde meerder
heid worden genomen door de Raad van
Commisarissen. In de huidige samenstel
ling en situatie. is dat niet zonder
meer aan te nemen (vgl de perikelen
rond de verhoging van de SEP-bijdrage
aan het Kalkarprojekt). Vermoedelijk
wordt daarom getracht om door reorgani
satie van de elektriciteitssektor
dit probleem te vermijden. Het reorga
nisatievoorstel met de meeste kans van
slagen. behelst een nieuwe struktuur
-nu met een Raad van COIlIlIisarissen die
11 leden telt. waarvan slechts 3 met
een politieke achtergrond. Deze nieuwe
NV krijgt dan het beheer over de nieu
we kerncentrales. Door de veranderde
samenstelling van de Raad van COIlIlIisa
rissen. kan een besluit daarover veel
moeilijker worden geblokkeerd
De tweede hindernis betreft de lokale
en provinciale politiek. Die is ~oei
lijker te omzeilen. De ervaring leert
dat niemand een kerncentrale in de
achtertuin wil en dat -om dit te voor
komen- de politieke en maatschappelij
ke gelederen zich aaneensluiten. Het
startpunt hiervoor is eind 1984. als
de (verkorte) PKB-procedure begint. In
Groningen is hierop al een voorschot
genomen. Gedeputeerde Staten en VVD
kOlllllisaris Vonhoff hebben zich reeds
uitgesproken tegen vestiging van een
kerncentrale in de Eemshaven. Behalve
de Eemshaven staan als vestigings
plaats op de no~inatie: Wieringermeer.
Borssele. Bath-Hoedekenskerke. Weste
lijke Noordoostpolderdijk. Flevo Noord
en Ketelmeer (zie kaartje). Politieke
druk vanuit deze regio's op de lande
lijke politiek. kan zeker effekt sorte
ren.
Daarmee komen we op de derde hindernis:
het parlement. Deze hindernis wordt
groter naarmate de besluitvorming kan
worden vertraagd respektive1ijk over
de verkiezingen van 1986 heengetild.
lukt dat niet. dan zijn vooral CDA en
VVD de te bestoken partijen. De PvdA
en klein-links zijn safe. want tegen
kernenergie.

&
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De SEP en de zure regen 
De voorstanders-sters van kernenergie benadrukken in de openbaarheid twee argu
menten: atoomstroom is goedkoop ên kernenergie is een oplossing voor de zure 
regen. Protesteren tegen kerncentrales is een milieu-onvriendelijke daad. zo 
redeneert men verder. 
In de volgende bijdrage gaat Dave van Ooyen in op het tweede arg~~~~ent: kern
energie en de zure regen . Hij schetst eerst een beeld van de plannen van minis
ter Winsemius ter bestrijding van de zure regen, en vervolgt met de veel ver
dergaande voorstellen van Milieudefensie . Hierna wordt op een overtuigende ma
nier het argument dat kernenergie de zure regen zou oplossen weerlegd. 
Het onderstaand verhaal legt de nadruk op de elektric'iteitssektor. Dus op 
slechts een deel van de veroorzakers van zure regen. 

Op 14 mei diskussiearde de vaste com
mis.sie voor milieubeheer van de Tweede 
Kamer voor het ~rst met de ministers 
Winsemius en Braks over de Zure Regen 
Notitie die beide bewindslieden eind 
januari van dit jaar publiceerden. In 
deze notitie, voorzien van een aantal 
zeer goede bij 1 agen. g.even beide mini s
ters een overzicht van de gevolgen van 
zure regen in Nederland. Daarnaast ge
ven ze een korte opsQmming van mogelij
ke maatregelen. (1) 
Hoewel alle frakties kritiek hadden op 
het voorgenomen beleid en van mening 
waren dat er meer moest worden gedaan 
~ de zure rege~ te bestrijden, heeft 
de Tweede ·Kamer beide bewindslieden 
vooralsnog de vrije hand" gegeven. 
Slechts op êên punt drong de meerder
heid van de Tweede Kamer aan op veran
dering van het beleid. Dat punt betrof 
de kolengestookte elektriciteitscen
trales. Volgens een door De Boois 
(PvdA) en Ooms (CDA) ingediende motie 
zullen alle kolengestookte elektr;ci
teitscentrales met een lange levens
duur v66r 1990 hûn rookgassen volledig 
1110eten ontzwavelen. Deze uitspraak zal 
gevolgen hebben voor de kolengestookte 
centrales in Buggenum, Geertruidenberg, 
Borssele en Nijmegen . In het huidige 
beleid wordt uitgegaan van 50% ontzwa
veling van Borssele en Geertruidenberg 
en geen exstra maatregelen voor Bugge
num . In Nijmegen wordt op het ogenblik 
gewerkt aan 50% ontzwave 1i ng en heeft 
men toegezegd op lange termijn (een 
termijn is niet vastgelegd) over te 
gaan op 100% ontzwaveling. 

De centrale bij Buggenum Foto: Gerlo Beernî nk 

Hoewel de motie een belangrijke eerste 
stap is in de bestrijdin·g van de zure 
regen is deze maatregel zeker niet ge
noeg . Daarvoor zijn de voorstellen van 
Wins""ius veel te afwachtend en te be
perkt. Voorts is het tempo waarin voor
stellen worden voorgesteld veel te 
traag. Of de Tweede Kamer ook daadwer
kelijk wil vasthoude.n aan haar uit
spra.ak voor hardere maatregelen zal o
verigens pas in septeaber blijken wan
neer beide bewindslieden hun defenitie
ve plannen met de begroting zullen pre
senteren. 
De defenitieve plannen van Winsemius 
zullen voor het ~aeerendeel in het Indi
catief Meerjarenprogramma Lucht 1985-
1989 komen te staan dat vlak na de zo-

mervakantie zal worden gepresenteerd. 
Hoe de plannen er onder invloed van de 
diskussie in de Tweede Kamer uit gaan 
zien is moeilijk te voOrspellen . Als 
Winsemius echter vasthoudt aan het 
voorgenomen beleid, zoals beschreven 
i n het consept-Indicatief Meerjaren
programma Lucht dat hij op 11 april 
van dit jaar haar de Tweede Kamer 
stuurde, dan zal er in ieder geval wei
nig gebeuren. (2) 

kritiek Milia~ defensie 
Welke maatregelen zal Winsem1us dan 
wel moeten nemen? De Vereniging Milieu
defensie ging de plannen van Winsemius 
na en kwam op de volgende kritiekpun
ten. (3) 
Behalve nieuwe dienen ook alle .bestaan
de oliegestookte ele~triciteitsQentra
les hun rookgassen te ootzwavelen met 
een rendement van minimaal 90% ipv de 
voorgestelde 85%. Ook het tempo van 
ontzwaveling zal moeten worden opge-

voerd. In 1990 kunnen naast de kolenge
stoo'kte electriciteitscentrales ook al
le 'oliegestookte ontzwaveld zijn . 
De gasgestookte olie- en gascentrales 
dienen in 1987 niet op olie te worden 
teruggeschakeld voordat een rookgasrei
nigingsinstallatie is geplaatst . 
Nu er meer aardgas is gevonden dient 
er ekstra aardgas in de elektriciteits
sektor te worden ingezet. 
Alle grote olie- en gasgestookte elek
triciteitscentrales dienen in de toe
komst (binnen 10 jaar) haar st.ikstof
oxiden uit de volledige rookgasstroom 
te verwijderen. De techniek van de Se
lectieve Catalyti sche Reductie (SCR) 
is daarvoor de beste methode. Bij o1ie
en gasgestookte centrales kan deze 
techniek no al worden toegepast. Bij 
een kolencentrale dient op korte ter~ 
mijn een groot ~enonstratieprojekt ge
start te worden. 
Het zwavelgehalte van stookolie in e
lektriciteitscentrales dient verlaagd 
te worden. In plaats van de voorge-
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stelde IS zwavel in stookolie, dient
de norm voor (kleine) centr.les zonder
rookgasontzwaveling maximaalO,SS te
worden. Eventueel kan een ruimere mar
ge van maxillla.l IS zw.ve1 voor grotere
installaties voorzien van rookg.sont
zwaveling worden ••ngehouden.
Verlaging van het zwavelgehalte in
stookolie is mogelijk door diepere con
versie bij olieraffinaderijen. In I9S2
werd 4,5 miljoen ton stookolie in de
elektriciteitssektor gebruikt.

de SEP en zure regen

Vindt de Vereniging Milieudefensie de
voorstellen van Winsemius veel te be
perkt, de Samenwerkende Elektriciteits
Producenten (SEP) vindt ze al veel te
ver g.an. In een brief .an de Tweede
Kamer somt ze h.ar bezwaren op. (4)
Eisen voor verdergaande rookgasontzwa
veling bij besta.nde c.q. omgebouwde
kolengestookte elektriciteitscentrales
zijn niet verantwoord gezien I'het re
l.tief beperkte effekt" en "de in ver-
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houding gezien hoge kosten".
Toepassing van rookgasdenitrificatie
met behulp van selectieve Catalytische
Reductie (SCR) bij elektriciteitscen
trales is "prematuur gezien de kostba
re en uit bedrijfsoogpunt nog onzekere
techniek ll

•

Het effekt van het beperken van het
zwavelgehalte in stookoHe wordt
·sterk overschat-.
Als je de brief van de SEP leest zou
je dus zeggen dat er ..ar weinig moge
lijkheden zijn 011 zure regen te be
strijden. Wat moet er dan wel gebeu
ren? Voor de SEP is het antwoord sim
pel en logisch: kernenergie.
In haar brief aan de Tweede Kamer
zegt ze letterlijk d.t kernenergie
"een .anzienlijk grotere en goedkope
re bijdrage aan de beperking van zw.
veldioxide en stikstofoxiden kan wor
den verkregen dan met de door de rege
ring genoemde maatregelen".
Oat dit weer zo'n uitwas van het no
nonsense beleid is mag duidelijk zijn.
Ten eerste kost het 10 tot 15 j.ar
voordat een kerncentrale in gebruik
k.n worden genomen. Zol.ng kunnen wij
echter niet wachten. De auteurs v.n het
boek 'Sa stirbt der W.ld' sch.tten dat
ma.tregelen die p.s over acht A tien
jaar worden genomen geen enkele zin
meer hebben. De meeste bossen zijn dan

o
u

~

al ten dode opgeschreven. Er moeten
dus op korte termijn ma.tregelen wor
den genomen. Het de vooruitstrevend
heid waarmee Van Ardenne kerncentrales
wil g••n bouwen zijn ook maatregelen
tegen de zure regen te n_n.
Ten tweede kost een kerncentr.le vele
~iljarden. Een kerncentrale is groot
sch.lig, kapitaalintensief en centra
listisch. Voor hetzelfde geld kan in
elke regio veel meer werkgelegenheid
worden geschapen in brandstofbespa
ring, warmte-kracht koppeling en duur
z.me energiebronnen. Geld d.t niet in
kerncentrales wordt gestopt kan nu ge
bruikt worden om ....tregelen te nemen
tegen de zure regen.
Ten derde is het probleem v.n het ra
dio.ktieve afv.l nog niet opgelost.
Wij kunnen nog niet eens na 20 j ••r
ervaring ons afval van Dodewaard en
80rssele (totaal 500 Hw) op een veili
ge en verantwoorde manier opslaan. Hoe
denken wij d.n in godsnaam wel het af
val v.n 4000 Hw kwijt te kunnen? Met
kerncentrales wordt slechts het ene
milieuprobleem vervangen door het an
dere.
Ten vierde leveren kerncentrales naast
radioaktief .fval .lleen elektriciteit.
Een groot deel van de verzuring (= 75%)
wordt veroorzaakt door olieraffinade
rijen, verkeer en intensieve veehoude
rij. Het kerncentrales lossen we de
verzuring dus niet op. Volgens het con
cept-Indic.tief Heerj ••rprogrammo
Lucht 19S5-19S9 levert een kerncentr.
Ie v.n 1000 Hw slechts een verminde
ring op van 15.000 ton zwaveldioxide
en stikstofoxiden. Dit is een te ver
waarlozen hoeveelheid als wij weten
dat tussen 1990 en 2000 nog steeds
90".000 zwaveldioxide en stikstofoxi
den z.t worden geproduceerd.

chemische reaktie?

Sijn. iedereen is het er over eens d.t
er slechts drie stoffen zijn die
hoofdver.ntwoordelijk zijn voor de ver
zuring van ons milieu. Volgens milieu
organisaties, wetenschappers-sters van
diverse pluimage én minister Winsemius,
staat het vast dat zwaveldioxide, stik
stofoxiden en ammoniak de verzuring
veroorzaken. waar het men het echter
nog steeds niet over eens is, en bin
nen wetensch.ppelijke kring worden
d.ar heftige debatten ••n gewijd, is
de invloed van andere luchtvervullende
stoffen.
Zo kan bijvoorbeeld onder invloed v.n
ultra-violet licht foto-oxid.nten wor
den geproduceerd uit een reaktie van
stikstofoxiden met re.ktieve koolwater
stoffen. Tot deze foto-oxid.nten, be
ter bekend onder de verzamelnaam foto
chemische smog, behoren ozon, peroxy
.celtylnitr••t, peroxide en .ldehyde.
Wat er nu gebeurt met deze van huis
uit niet-verzurende stoffen, is dat
zij de verzurende werking van zwavel
dioxide, stikstofoxiden en .mmoni.k
versterken. Deze reaktiepatronen
schijnen zich nu ook voor te doen tus
sen zwaveldioxide/stikstofoxiden en
een a.ntal niet verzurende radio.ktie
ve stoffen.
Volgens Prof GUnther Reichelt kunnen
de niet-verzurende radioaktieve stoffen



tritium en krypton de verzurende wer
king van zwaveldioxide en stikstofoxi
de versterken. (5} 
In de direkte omgeving van een beperkt 
aantal kerncentrales in Duitsland en 
Frankrijk (fn een gebied van 30 kmZ 
rond de centrale) ontdekte Prof 
Reithelt in 1982/83 een veel ernstiger 
.beschadeging van de bossen dan in ver
derafgelegen gebieden. Hoewel zijn ver
onderstellingen over· de relatie kern
energie-zure regen nog niet middels 
kwantitatief onderzoek wetenschappe
lijk zijn onderbouwd r worden deze door 
een aantal andere wetenschappers-sters 
onderschreven. 
De konklusie lijkt dus voor de hand te 
liggen: kem.centrales lossen het pro
bleem van de verzuring niet op maar 
versterken deze alleen maar. 
Er zijn echter ook geluiden die bij 
de theorie van Reichelt de nodige 
vraagtekens zetten. Wijst de kernener
gielobby de theorie als belachelijk 
van de hand, Bernd Franke van het kri
tische Institut fUr Energie- Ul)d Um
weltforschung (IFEU} uit Hefdelberg 
sluit het effekt bij voorbaat niet he
le~~aal uit hoewel hij de "bijdrage van 
tritiu. en krypton aan de verzuring 

--·---.. e-..s ----
Van het milieu zeer klein acht• . (6) 
Hoe het ook zij. het zou verstandiger 
zijn wanneer niet alleen ii\West ~its
land maar ook in Nederland de relatie 
tussen kernenergie en zure regen nader 
wordt onderzocht. 
Wat dat betreft kan ik de volgende lèon· 
klusie in de brief van de SEP volledig 
onderschrijven: •wfj benadrukken dat 
in een situatie van bij lange na niet 
afgesloten wetenschappelijk onderzoek 
een overhaaste en daardoor eenzijdige 
benadering van de problematiek. niet 
het gewenst effekt sorteren. Het be
wust nemen van een dergelijk risico 
achten wij onaanvaardbaar. niet in het 
minst vanwege het feit dat de n~ te 
treffen bestrfjdingsmaatregelen een 
d.enaate groot beslag op de financiele 
ruimte zullen leggen. dat een in de toe
komst eventuele noodzakelijke koerswij
ziging in de bestrijding dan niet meer 
of niet meer voldoende geeffektueerd 
zal kunnen worden.u 
Zo is het maar net. 

Dave van Ooyen 

.... ~.t~-~-

(1} Tweede Kamer. 18.225, no. 1-2 en 
bijlagen. Oeze zijn afzonderlijk te be
stellen bij de Staatsuitgeverij. 
(2) Concept Indicatief Meerjarenpro
gramma lucht 1985-1989, 1e concept 
april ~984 . 

(3) Brief Vereniging Milieudefensie 
aan de Vaste Commissie voor Milieube
heer van de Tweede Kamer. dd 7-5-84. 
(4) Brief Samenwerkende Elektriciteits
producenten (SEP) aan de Vaste· Cot~~~~is
sie voor Milieubeheer van de Tweede 
Kamer. dd 30-3-84; 
(5} 'Auch Atomkraft schuldig?' in het 
blad 'Natur' no. 3 1984. 
(6} l<onkl-usf.e van het Institut f"ûr 
Energie- und Umweltforschung op basis 
van eigen onderzoek. Mondelinge mede
deling. (Rapport hierover wordt toege
zonden . Bij schrijven van dit artikel 
nog niet in mijn bezit.) 

Kernenergie uitgeteld 
Hoewel kernenergie 1n de tachtiger 
jaren gouden tijden zou beleven. 
zijn de voorspellingen nog niet 
voor de helft uitgekomen. Desondanks 
waren er in november 1983 in 25 lan
den 282 commerc1äle ker.ncentrales in 
bedrijf, met een geza~~en 11 j k vermogen 
van 174.000 MW. Dat is ongeveer 9% 
van de wereldelektricfteitsproduktie 
of 3% van het totale energiegebruik. 
Tussen verschillende (industriäle) 
landen loopt het aandeel van kerne
nergie in de elektridteitsproduktie 
sterk uiteen: van 48% in Frankrijk en 
13%jn de Verenigde Staten, tot 6% in 
Nederland en 0% in Denemarken en Aus
traliä. 
Er zijn momenteel in de wereld 17t 
kerncentrales in aanbouw. Het grote 
aantal kerncentrales in bedri_jf of 
in aanbouw. weerspiegelt echter meer 
de a~ftieuze plannen en investerin
gen uit het verleden. dan de gezond
heid van de kernenergie-industrie op 
dit .oment. Dat blijkt o.a. uit het 
feit dat op het ogenblik het aantal 
afbestellingen het aantal nieuwe or
ders overtreft. De nucleaire industrie 
is tegenwoordig een noodlijdende be
drijfstak (uitzonderingen als fn Rus
land daargelaten). Kernenergie was in 
de zeventiger jaren een toekOIIIStdrooa~. 

1111ar in de tachtiger jaren blijkt de
ze 'gouden' toekomst niet te bestaan. 
In plaats van goedkope strOOMleveran
ciers. zi jn de meeste kerncentrales 
een f1nanciäle ramp. 

In schril kontrast met de nederlandse plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen 
staat de ontwikkeling van de kernindustrie in de Verenigde Staten. Vanaf 1972 
zijn er maar liefst 111 kerncentrales afbesteld. Er zijn zelfs centrales die op 
een haar na klaar zijn, en toch niet meer afgebouwd worden. Kernenergie blijkt 
voor kapitalisten een riskante onderneming te zijn. Wat is de oorzaak van deze 
ontwikkeling~ En betekent dit nu het einde van de kernindustrfe? 
Onlangs verseheen bij Milieudefensie de nota 'Kernenergie Uitgeteld; het 
sprookje van de goedkope atoomstroom' . Daarin staat onder andere de spektaku
laire teruggang van de amerikaanse kernindustrie beschreven. Van deze nota is 
in onderstaand artikel dankbaar gebruik gemaakt. 

: ' . :: . 

ö;'ië1nol Proiotclod Cos~: 5~ 1 ntltlbt -~ ~'=~=~~ t<lleéUo -

Kerncentrale Shorehaa (VS). Begroot op $241 miljoen, negen jaar achte~ op het 
schema, heeft tot nu toe $4 miljard gekost . 
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Tekenend zijn de ontwikkelingen in
de Verenigde Staten. De bouwkosten
zijn daar zo enorm gestegen, dat veel
elektriciteitsbedrijven in financiäle
nood verkeren. "De kosten van kerne
nergie zijn niet alleen hoog, maar ook
onvoorspelbaar. Geen enkel weldenkend
kapitalist gaat iets bouwen, waarvoor
hij geen kosten-baten analyse kan ·ma
ken, omdat de kosten onbekend zijn."
Aldus S. David Freedman, direkteur
van het grootste elektriciteitsbe
drijf in de Verenigde Staten.
Het is niet zo dat de Amerikanen
plotseling milieuvriendelijk zijn ge
worden en kernenergie op zich onaan
vaardbaar vinden. Het is vooral een
kwestie van geld. Nieuwe kerncentra
les worden vijf tot tien keer zo duur
opgeleverd dan oorspronkelijk begroot.
Dit is de belangrijkste reden waarom
er sinds 1972 al 111 kerncentrales
zijn afbesteld. Vanaf 1978 zijn er
geen nieuwe orders geplaatst en sinds
1974 alleen orders die. vervolgens weer
werden afbesteld. Het verlies is
groot: er was reeds 10 miljard dollar
aan bouwkosten· gelnvesteerd. Momenteel
zijn er in de Verenigde Staten 82
kerncentrales in bedrijf en nog 49 in
aanbouw. Men verwacht dat een aantal
cehtrales die nu nog in aanbouw zijn,
nog geschrapt zullen worden. Het Mi
nisterie van Energie schat dat de ko
mende jaren nog een bedrag van 4,5
tot 8,1 miljard dollar v~rloren ~al

gaan. aan gelnvesteerd geld in de bouw
van kerncentrales.' Sommigen vinden de
ze schatting nog aan de lage kant.

oorzaak prijsstijging
Indirekt hebben tegenstanders/sters
van kernenergie toch sukses met hun
strijd. Door continue te wijzen op de
gevaren van kernenergie, zijn de vei
ligheids voorschriften verscherpt. En
dat kost geld. In de Verenigde Staten
heeft het ongeluk in Harrisburg hier
in een belangrijke rol gespeeld. Na
het onderzoek naar aanleiding van dit
ongeluk stelde de Nuclear Regulatory
Commission (NRC) een lijst van 600
punten op, die alle elektriciteitsbe
drijven verpl.icht in beschouwing moes·
ten nemen om de veiligheid van hun
centrales te verbeteren. Het zijn du
re wijzigingen en aanvullingen,waaron
der ook training van het personeel en
het opstellen van een evakuatieplan.
Overigens stelt Daniel Ford van de
Union of Concerned Scientists dat veel
voorgestelde maatregelen nooit zijn
uitgevoerd vanwege hun mogelijke eko
nomische gevolgen. Desondanks klaagt
een direkteur van een elektriciteits
bedrijf: "Je kunt niet iets bouwen
als er tijdens de konstruktie 285
wijzigingen in de voorschriften ko
men" (Time 13-2 "84).
Aan Harrisburg alleen ligt het niet.
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Veel tussentijdse wijzigingen en
daarmee gepaardgaande kostenover
schrijdingen vloeiden voort uit erh
stige ontwerpfouten. De kernindustrie
is grotere centrales gaan bouwen, zon
der te beseffen dat dat meer en nieuwe
technische problemen met zich mee
bracht. Daarbij komt dat er niet, zo
als in Frankrijk en Canada. met ge
standaardiseerde reaktortypen is ge
werkt. Bij het ontwerpen begint men
bij wijze van spreken iedere keer
weer van voren af aan. Het gevolg is
dat er veel tussentijds veranderd
moet worden. "Kerncentrales worden
gebouwd 'in een klimaat van voort
durende veranderingen', waardoor de
kostencontrole of zelfs maar een
schatting van de kosten wordt ver
hinderd en inefficiäntie in ontwerp
en bouw wordt gestimuleerd", konsta
teert de econoom Komanoff in een
studie over de nucleaire industrie.

inefficiënt
Inefficientie lijkt het handelsmerk
van de Amerikaanse kernindustrie. De
bouw wordt veelal uitbesteed aan een
leger van onderaannemers, waarbij
goede supervisie ontbreekt .• Veel
werkzaamheden worden slecht uitge
voerd door onervaren werknemers. De
gelijke kwaliteitscontrole is lang
niet altijd aanwezig. Twee voorbeel
den: In januari '84 weigerde de fede
rale NRC de bedrijfsvergunning voor
de kerncentrales Byron 1. en 2. die in
februari zouden moeten worden opgele
verd. De reden was dat de NRC geen
vertrouwen had in de kwaliteitscon
trole tijdens de bouw van de centra
les. Bij de konstruktie van de Dia
blo-Canyon-centrale in California
zijn bouwtekeningen verwisseld. De
veiligheidssteunen om aardschokken op
te vangen, waren andersom aangebracht.
Sinds deze 'ontdekking zijn er nog
tweehonderd bouw- en ontwerpfouten
gevonden. Time merkt in een artikel
over de Amerikaanse kernindustrie op:
"Het resultaat van deze laksheid is
een produkt dat het best kan worden
omschreven met 'prull ig'." (Time 13-2
'84)
Door veranderende veiligheidsvoor
schriften, ontwerpfouten en gebrek
kig (gekoBrdineerd) uitvoerend werk
stijgen de bouwkosten en de bouwtijd
is langer. Dat leidt tot hoge finan
cieringslasten: er moet langer rente
worden betaald over een groter bedrag.
Elektriciteitsbedrijven met kernener
gieprogramma's worden dan ook door
Wall Street gemeden, Natuurl ijk wor
den de konsumenten het slachtoffer.
De tariefstijgingen bedragen in een
aantal gevallen nu al 50% en gevreesd
wordt dat nog meer elektriciteitsbe
drijven tot prijsstijgjngen van 30
tot 5Q%.zul1en overgaan.
Is de kernenergie in de Verenigde
Staten een aflopende zaak, of een
ernstig zieke patiänt die er toch
bovenop komt? De schrijvers van de
nota 'Kernenergie uitgeteld' schat
ten in dat het afgelopen is met de
kernenergie in de VS: "na:Harrisburg

lijkt kernenergie uitgeteld. De Ver
enigde Staten leidde de rest van de
wereld binnen in het kernenergietijd
perk. Ze gaan dit tijdperk ook als
eerste weer verlaten."
Doch niet iedereen trekt dezelfde
konklusie. Het (behoudende) weèkblad
Time bepleit niet de afschaffing van
de kernenergie, maar juist een dras
tische verandering van de Amerikaanse
nucleaire industrie: gestandaardiseer
de reaktortypes en beter management.
Het blad geeft voorbeelden van kern
centrales die volgens hen wel rendabel
zijn. "Ondanks de vele moeflijkheden,
denkt de meerderheid van de direkteu
ren van de elektriciteitsbedrijven
dat de atoomindustrie zal overleven.
Berichten over de dood van deze in
dustrie zijn voorbarig".
De toekomst van kernenergie voorspel
len is een riskante onderneming. Wie
had een jaar geleden verwacht dan Van
Aardenne een plan voor vier nieuwe
kerncentrales in Nederland zou lance
ren? De nota 'Kernenergie uitgeteld'
belicht met name de ekonomische aspek
ten. Maar volgens mij spelen ook an
dere overwegingen in de beslissing
over wel of geen kernenergie een rol.
Zo wil de regering Reagan niet te af
hankelijk ,ijn van de olie-import uit
het Midden-Oosten. En kernenergie is
van belang Voor het kernwapenprogram
ma van de VS. Misschien dat de rege
ring Reagan vanuit zulke overwegingen
een centje over heeft voorde nood
lijdende kernindustrie.

Puk van Meegeren

NOTA KERNENERGIE UITGETELD

De schrijvers van de nota Kernenergie
Uitgeteld. Herman Damveld en Herman
Verhagen. gaan in op het sprookje van
.de goedkope atoomstroom. Dit is hèt
argument van de pro-kernenergielobby.

·De nota b6hande1t met name de situa
tie in de VS en in Frankrijk. Aange
toond wordt onder andere dat het
'sukses' van het Franse atoomprogram
ma slechts te wijten is aan openlijke
en verkapte vormen van overheidssub
sidie. Ook de Franse atoomstroom is,
in tegenstelling tot wat de ·Neder
landse atoomlobby altijd beweert,
uiteindelijk duur.
De nota is te bestellen bij Vereni
ging Milieudefensie. telt 49 pagina's
en kost 5,50 gulden.



In feite blokkeren öe plannen voor nieuwe kolen- en kerncentrales nu al de 
ontwikkeling van alternatieven . Voor warmte/kracht en windenergie is geen 
geld, omdat de elektriciteitsbedrijven nu al vrij~l al hun vermogen reser
veren voor het grote werk. 
Alles wijst erop dat de kernenergieplannen vaste vonnen aannemen. Het Di
·rektoraat-Generaal van Ekonomische Zaken heeft aangekondigd, dat er goede 
argumenten zijn voor nieuwe kerncentrales: lage brandstofkosten en weinig 
milieuverontreiniging. De gas en elektriciteitsbedl'ijven hebben onlangs het 
buro Krekels-, van de Woerd en Wouterse een onderzoek laten doen naar de toe-
komst van de elektriciteitsvoorziening. Oe uitgangspunten daarvan waren zó 
gedikteerd, dat het portte alternatieve energie zeer klein is geworden . 
En de CDA-brochure 'vernieuwend energiebeleid' bevat geen afwegingen ten 
aanzien van WKK en windenergie, maar suggereert én besparing én nieuwe kern-
centrale.s. Heethoofd Lansink wil zelfs het opslagbekken in de Markerwaard 
kombineren met een. kerncentrale . 
Over de nieuwe plannen en de manier waarop de alternatieven in de aarginale 
sfe.er gehouden worden voert Onderstroom een gesprek met Theo Potma van het 
Centrum voor Energiebesparing (CE). De strategie van de energie- en milieu
beweging komt uiteraard ook aan bod . 

Het CE-scenario en de kansen 
De BNds Naatschapp6 U.jke Diskussie 
luJeft een ster>ke stztOOm van dokumenta
tu opge1.8veztd. Damouit bh"Jkt, dat 
aan ds {Jl'<JBi van luJt e~ektroici.teits
vef'b:zouik een ha~t kan l<m'den toege
zooepen door> enettgiebegpal'ing. Tot 
2000 kan bovendien 6-6, 000 IN aan 
JIXX-ins'to'Z:Latus worden gebollt.old. 
Jloztdtm daardoor' ni814o16 keten- en 
ker>neentmüs niet O!Jel'bodig? 

"Dat ts inderdaad de lijn van het CE. 
Nieuwe grote installaties zijn overbo• 
d~g. De nieuwe warmte/krachtcentrales 
zullen 1110eten gaan draaien öp he~ Ne
derlands aardgas . Wij pleiten voor een 
verhoogde, zo efficilnt mogelijke aard
gasinzet. Er is, als je het goed ge
bruikt nog genoeg aardgas voor tenmin
ste honderd ja4r. 
Windenergie kan daarbij een langzaam 
toenemende; aanvullende rol spelen. 
Om de warmte/kracht en windenergie te 
realiseren is een wijziging nodig van 
de struktuur van de elektriciteits
voorziening. De huidige distributie
bedrijven moeten ~er, zoals vroeger 
aan opwekking gaan doen. Waar deze 
bedrijven verdwenen zijn, zoal~ in 
grote delen van het Oosten en Zuiden 
van het land moeten ze weer worden 
opgericht . 
De plannen op lokaal nivo moeten de 
basis worden van het landelijke 
elektriciteitsplan. 
Momenteel komt die besluitvorming 
hoe langer hoe meer op centraal nivo 
tot stand. De SEP is de belangrijkste. 
kracht achter de huid~ge plannen. Zij 
weet zich daarbij gesteund door Ekono
mfsche Zaken , dat enerzijds dé rappor
ten van de kommissie Wagner koestert en 
anderzijds internationaal geen enfant 
terrible wtl zijn. 
De grootverbruikers ondersteunen de 

weert. dan stappen we naar EZ en zeggen 
•goedkope kWh graag, anders kunnen we 
niet konkurreren. • Wat is er dan rede
lijker dan dat EZ zegt, wij betalen de 
investeringen wel voor de nieuwe kern
centrales. Elektriciteit is tenslotte, 
net als wegen een industriële intra
struktuur. nodig voor de industriële 
innovatie. 
De overheid hèeft de macht de prijs 
vast te stelle.n. Het e.nige argument 
voor kernenergie is dus een politiek 
argument. De SEP wil centraal vermogen 
en EZ wil internationaal niet uit de 
pas lopen. • 

plannen van de SEP en EZ. Die willen Ue lobby bestaat dus uit een kombinatie 
goedkope elektriciteit en hun redenerin van süktl'i.citsitsblldztijt>en 6n groot
is als volgt. Of kernenergie is goedkoop,verbmkeN, du gsd6kt wotödsn dool' EZ. 
en dan zitten we goed. Of kernenergie is Hoe ait luJt dan met Mt ~:raoek op 
duur. zoals de anti-kernenergielobby be- luJt gsbied van ds en~eopti1Bkking? 

Foto: Gerlo Beernink 

NDe ·Onderzoeks~reld wordt gemanipu
leerd. Dat is een groot kwaad. De on
derzoeksprojekten voor kernenergie en 
kolen worden opgeschaald. Als je kijkt 
naar de gelden, die gaan naar besparing 
en duurzame energie én je zet dat af 
tegen de mogelijkheden ervan, dan zijn 
dat peanuts. En dat wordt waarschijnlijk 
alleen maar erger. De maatschappelijke 
kontrole op het energieonderzoek is 
verdwenen. nu de Raad voor Energieonder
zoek in het kader van de deregulering 
is opgeheven. Daar was het in ieder 
geval nog mogel fjk een alternatief ge
luid te laten horen. Nu is het helewaal 
een onderonsje geworden van de onder
zoeksinsten ingen, de elektriciteits
bedrijven, EZ en de industrie. 
Het is toch te gek, dat de SEP ên be
langhebbend is ên het onderzoek levert. 
Hele.aal i n de lijn van EZ en de kom-
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missie-Wagner wordt de prioritéit ge
legd bij de kapitaal- en energie-inten
sieve industrie. Het enige lichtpuntje 
is, dat er langzamerhand op de uni
versiteiten het besef doordringt, dat 
ze het geweten van de samenleving kun
nen zijn en door een grote mond te 
trekken nog enigszins het beleid 

I 

BUjft staan dat ondezosoek naazo met 
na:ms fVkJ< en windsne:rgie uitgeweaen 
h8eft, dat doo:rvoel'ing daazovan Vl'ij 
gemakkelijk zoealiseezo~ is. 

"Wanllte/kracht en windenergie komen 
niet van de grond. Technisch is het 
geen probleem, maar er moet een ~markt 

voor zijn. Er vindt geen doorbraak 
plaats , in tegenstelling tot b. v. in 
Californië . Dankzij een investerings
aftrekregeling is het daar nu lopende 
bandwerk geworden. 
De elektriciteitsbedrijven hèbben vrij
wel een monopoliepositie. Zij beheersen 
de markt . Ze zeggen, dat ze voorstander 
zijn van windenergie en warmte/ kracht , 
maar ja het schijnt niet te renderen. 
Dat bepalen ze wel 111001 zèlf. Zij bepa
len de tarieven voor grotere verbrui
kers . Zij bepalen de terugleverprijs. 
Zij bepalen of warmte/krachtkoppeling 
JEt teruglevering aan het net en 
windenergie al dan niet van de grond 
komen. 
Daarom moet landelijk het roer om. 

Je kunt niet op twee gedachten hinken. 
Kijk alleen al naar de centen. De nie1,1-
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we Maasvlaktecentrale gaat 1,2 mrd kos
ten. Dat geld gaat niet naar warmtel 
kracht. Er wordt gezegd dat er 5 mrd 
eigen vermogen zit bij de elektrici
teitsbedrijven. Dat is voldoende voor 
die 5-6.000 MW decentraal vermogen. 
Maar dat geld komt niet vrij. Het 
wordt nu al gereserveerd voor de 
nieuwe kolen- en kerncentrales. 
Als er landelijk niets verandert blijft 
het met de alternatieven een beetje een 
kommervol gedoe.Wij proberen de huidige 
situatie te doorbreken door op bepaalde 
plaatsen succes te hebben. Dat lukt 
enigszins, maar het is niet genoeg. Het 
kan a 11 emaa 1 pas echt gaan 1 open a 1 s den 
Haag op dezelfde toer zit als wij." 

En daaZ'tnBe komen we aan de vraag wat er 
moet gebeuzoen om dat te zteaU seren . 

Wat moet e_r gebeuren? Er moeten nieuwe 
akties. nieuwe demonstraties komen. 
Het knelpunt is de politiek. De inhou
delijke argunentatie is duidelijk op 
dit moment en is ook sterk verbeterd 
sinds de periode 1974-1977 toen de re
gering ook met plannen voor nieuwe 
kerncentrales kwam. De bevolking is 
~ndertussen in .eerderheid tegen kern
energie. Alleen de ~litiek wil geen 
keuze naken voor een ander beleid . 
Haar kombinatie van kernenergie en de 
rest is heilloos. De deur naar kern
energie wordt opengehouden en daarmee 
blijven andere deuren gesloten. We zit
ten 1n een niemandsland. 
En daarom zijn publieksakties op dit 
1110ment noodzakelijk. Samen ~~et goede 
inforMatie kunnen die zorgen voor druk 
op de politieke achthebbers. Ook naar 
de PvdA toe. Die neemt weliswaar een 
standpunt in tegen kernenergie en 
praat over warmte/ kracht, maar ze 
maakt geen werk van de reQrganisatie 
van de elektriciteitsvoorziening. 

De bijdrage van het CE aan die publieke 
akties zal beperkt zijn. Ik vind dat 
meer een taak van de milieu- en kern
energiebewegfng. Het CE speelt meer een 
ondersteunende rol . Het voedt die pu
bliciteit. We hebben onlangs bv. samen 
met de Werk~laats Energie Aktie in 
Haarlem het idee van een windenergie
vereniging gelanceerd. Oe bedoeling 
daarvan is, dat een aantal mensen 
gezamenlijk een windmolen gaan beheren. 
Zoiets is een semi-publicitaf.re 
aktie. 
Ik mis ook het blad bèta. Dat was een 
goed medium om te schrijven over tech
niek en samenleving. Bèta verscheen tot 
voor enkele jaren in een oplage van 
40.000 stuks. Mensen met een technische 
opleiding kregen het gratis in de bus . 
Het blad stond altijd vol met nieuws en 
achtergroodverhalen over de energie- en 
milieuproblematiek. Door een manoevre 
van de KIYI, ket Koninkl i jk Instituut 
voor Ingenieurs is het blad indertijd 
om zeep gebracht . We proberen bèta nu 
weer op te starten. We hebben een 
nulnummer uitgebracht. Dat leverde 
meteen 600 abonnees op. Maar het komt 
niet echt van de grond . We krijgen er 
ook geen steun voor uit de hoek van de 
milieuorganisaties. terwijl zo'n 
outlet toch ei genlijk enorm belangrijk 
is . " 

Jle h8bben de indruk, dat h8t nogal stil 
gswrden ts rond h8t scenazti.o. dat door 
h8t CE ontt.likketd is. Hoe staat h8t 
daar op dit moment mee? Ben je ezo t e 
'IJl'eden over? 

Nee , dat ik tevreden ben kan ik niet 
zeggen. Het $Cenario wordt momenteel 
verder uitgewerkt. Er is wat respons 
beleidskringen, maar die blijft mini
.aal . Als het niet opgepakt wordt denk 
ik er hard over om het scenario te gaan 
exporteren. Naar Denemarken , E.ngeland 
of Duitsland, daar is best ~1 belang
stelling. 
Het meest teleurstellend vind ik de 
reakties uit de oolitiek . De reaktie 
van .het CDA was bar en boos. Ik kreeg 
de indruk , dat degenen, die de reaktie 
geschreven hebben het scenario niet 
gelezen hadden en gewoon de opdracht 
hadden het te kraken. 
Ook bij groot links ligt het scenario 
IIIM!iHjk. Men wil daar best iets aan 
het milieu doen. maar het mag geen 
geld ko~ten. Een van de suggesties uit 
het CE~scenario , om prodokten die het 
milieu relatief sterk belasten in prijs 
te verhogen, wordt bijvoorbeeld afge
wezen . 
Bovendien heerst er in de PvdA een 
technisch optimisme: dankzij de moderne 
technologie, de chips en de biotechno
logie komt het allemaal vanzelf wel 
goed met de energie- en milieuproble
matiek. Maar dat is niet zo. Het gaat 
erom hoe je die technologie gebruikt . 
Je kunt een chip gebruiken om een auto 
harder te laten rijden; je kunt hem ook 
gebruiken om 'm zuini?!r te laten rij
den . 
Ook zo'n Maatschappij voor Industriële 
Projekten , die onlangs op advies van de 
kommissie-Wagner is opgericht om veel
belovende industriën te steunen. Zoiets 
is natuurlijk een prima idee . Maar dan 



moet je niet als voorzitter iemand als
de Boer nemen, een ondernemer die aan
milieu een broertje dood heeft.
Nogmaals, het roer moet om. Er moeten
nu milieumaatregelen komen. Je moet nu
investeren. Dat kost nu geld, dat kan
niet anders."

-..- •.. __ .._-"_._------
binnen de bestaande verhoudingen aan
veranderingen te werken, in de veron
derstelling, dat daarmee de maat
schappijstrukturen ook veranderen.
Ikzelf reken mij tot die laatste
stroming.

ii ". e

Tijdens het MiUeudefensiekong1'es
vong jaap, de dag van de toekomst was
e1' noga7- wat geha1'1'ewa:zo. Je liJeige1'de
daa1' te sp1'eken omdat ook de autonome
AKB het liJOoPd voePde. Is in die houding
verondenng gekomen?

Heb je het idee, dat de 7-aatste stromin
dominant aan het liJO:zoden is?

Nee, zeker niet. De stromingen geven
elkaar weinig toe. De verdeeldheid

blijft. De stroming van de milieu
beschermers moet bijvoorbeeld zeker
~iet onderschat worden. Binnen de
PvdA is het de belangrijkste stroming.
We zouden er heel wat bij winnen als
het milieu daar uit de sfeer van de
milieubescherming zou worden gehaald.
De PvdA moet ertoe worden gebracht het
milieu te zien als de scharnier waar de
ekonomie om draait.
Bij het CDA kunnen we op zijn minst be
ginnen met ze op het gemoed te werken,
kwamen die niet met het begrip rentmees
terschap? En ach, als ik zo'n VVD'er
tijdens een TV'programma over zure re
gen hoor verzuchten dat hij ook
niet meer weet hoe het moet, liggen
zelfs daar kansen.
Die kerncentrales komen er niet, wat
denken jullie?"

Sible Schëine
Ruud Bëikkerink

postbus 1334 6501 BH Nijmegen

plaatspostkode
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Voor 't te laat is
Ik wil een abonnement

Je moet erkennen, dat er interne kon
flikten bestaan in de energie- en
milieubeweging. Je ziet dat nu ook
weer in de groene beweging. Het heeft
geen enkele zin de bestaande verschil
len te verdoezelen. Per saldo zal er
altijd een verschil blijven tussen ie
mand uit de CPN en een PPR'er. Oplos
singen kun je alleen ddar vinden, waar
de verschillende delen iets gezamenlijk
willen.
Naar mijn idee valt de energie- en mi
lieubeweging in drie groepen uiteen.
Ten eerste heb je de mensen, die zeggen
eerst moeten de bestaande machtsverhou
dingen, de maatschappijstrukturen veran
deren, pas dan kun je aan alternatieve
energie en een schoon milieu gaan den
ken. Zij zetten zich vooral tegen van
alles en nog wat af, daar 1igthun prio
riteit. Dan heb je de milieubeschermers
de mensen van Natuur en Milieu, Natuur
monumenten en zo, een erg pluriforme
groep, die geen maatschappelijke dis
kussie voert en 'slechts' het milieu
wil redden. Op de derde plaats is er
de groep, die niet partijpolitiek
gebonden is, maar zich wel degelijk
koncentreert op het sociaal-ekonomi
sche beleid. Deze groep kiest ervoor
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Energiegroepen 
maken alternatief zichtbaar 

De anti .. kernener.giebeweging was )let spoor bijster de laatste jaren. Veel 
energiegroepen in het land z.ijn daarentegen stevig doorgegaan 111et het werken 
aan een alternatief. Voorlichting, zelfbóuw, energiebesparing fn woningen en 
decentrale elektriciteitsopwekking zijn daarbij de aktiviteiten, waar het om 
draait. In hoeverre bieden deze initiatieven nu een alternatief voor de nieuwe 
kernenergieplannen? Hoe loopt het met deie groepen? . 
Martie Kerkhof ·en Paul de Boer proberen hieronder een antwoord te geven op deze 
vragen. Zij hebben op verzoek van de energiewinkel Nijmegen met steun van de 
Nijmeegse wetenschapswinkel elf plaatselijke energiegroepen onderzocht. 

Montage van een zonnekollelttor door 1Zonnevang1 oit Eindhoven. 
Bnargiebeaparing als uitgangspunt. 

Voordat we ingaan op de vraag in hoe
verre de verschillende initiatieven nu 
een alternatief bieden voor de bOuw van 
nieu.e kerncentrales, zullen we eerst 
een alge~~een beeld schetsen van de 
plaat~elijke energiegroepen. Daarbij 
kijken we naar de samenstelltng, de 
doeleinden, de strategifn en de akt1vi
te1ten. Wanrteer we het hebben over dê 
plaatselijke energiegroepen, bedoelen 
we in eerste. instantie de elf geTnter
viewde groepen. Hoewel de keuze flet re
sultaat is van een bewuste selektie, is 
het onzeker tn hoe~rre deze elf een 
goed beeld geven van alle initiatieven. 
Al was het alleen .aar, Olldat het op 
een rijtje zetten. hierva.n een onderzoele 
op zichzelf zou vragen. 
Oe naeeste groepen z.tjn ontstaan uit de 
AKB. Ze z.ijn vrij klein ~~et een a.kt1eve 
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kern ven drie tot vtjftien personen. 
Daarnaast zijn er altijd enkelen, die 
af en toe meedoen en SOlS is er een 
duidelijke achterban, die financieel 
bijspringt (Nijmegen, Ka~n). 
Het beeld van de jonge linkse studenten 
en werklozen is op de plaatselijke 
energiegroepen maar voor een deel van 
toepas~'lng. De leeftijdsklasse tot 
vijfentwintig jaar is juist sterk 
ondervertegenwoordigd. Oe 'grote hap' 
ligt in de leeftijdsgroep va~ om en 
nabij de dertig, maar er zijn toch ook 
heel wat oudere leden te vinden. We 
zien dat vooral bij de zelfbouwgroepen 
en de plaatselijke WED-groepen, 
Allèrlei beroepen kÖtlen aan bod. Wel is 
er in het alge.een van een vrij hoge 
opleiding en relatief vaak is 41e tech· 
n1sch gericht. Het technische karakter 

· De volgende elf groepen zijn i.n het 
kader van het onderzoek gelnter
viewd: 
- Vereniging Duurzame Energie Lim

burg (VEDEL) te Sittard . 
- Windwerkgroep Nederwetten (ge

meente Nuenen ~ij Endhoven) 
- Energieburo de Knijpkat te 

Tilburg 
- Energiewinkel Nijmegen 
- ERGO Energiegroep Rotterdam 
- Gooi's Energie Komitee (GEK) 

te Hi 1 versurn 
- Twentse Werkgroep Energie

besparing (TWEB) te Enschede 
- Werkplaats Energie-Aktie te 

Haarle• 
- Komitee Stop Kernenergie 

Kampen (KSKK) 
- WED-groep Meppe 1-Hoogeveen

Hardenberg 
- WED-groep Weststellingwerf 

te Wolvega 

De groepen zijn zo gekozen, dat er 
een spreiding is over het hele 
land en.bovendien een spreiding in 
aktiviteiten. 

van het onderwerp ·wordt ook "'1 eens 
aangevoerd 0111 het geringe aan~l 
vrouwen te verklaren: op een paar uit
zondertngen na bestaan de groepen 
(~rijwel) geheel uit mannen . 

doel en strategie 
De 'doeleinden kunnen beschouwd worden 
als variaties op Hn thea: een aens
err milieuvriendelijke maatschappij, 
met een energievoorziening gebaseerd op 
duurzame energiebronnen. 
In het algemeen .aakt men zich niet erg 
druk 011 "de doelstelt ingen. zeker nadat 
ze eenmaal op papier zijn gezet. Dit 
geldt ook voor de strategie, de weg 
waarlangs de doelstellingen gereali
seerd .aaten worden. Dit lijkt ons, 
als relatieve buitenstaander zoals dat 
heet, een groot verschil me.t de AKB. 
Er is een duidelijke houding v~n 'geen 
woorden. maar daden'. 
De plaatselijke energiegroepen kiezen 
niet voor ~arde akties en konfrontatie, 
maar llleér voor overleg, overreding en 
het laten zien, dat het ook anders kan . 
Hoewel het vertrouwen in het funktione
ren van de parle~entai.re dènokratie 
niet groot is -ook op plaatselijk 
nivo -. wordt wel gewerkt binnen de 
spelregels van dit systeem. 

a.ktivitBittn 
De aktiviteiten van de plaatselijke 
energiegroepen kunnen OJl verschillende 
manieren worden ingedeeld. Wij hebben 
gekozen voor een 1ndeHng in voorlich-



Voorlichting aan scholieren door Reinwater

ting, energiebesparing en energie
bewuste bouw, zelfbouw en decentrale
energie-opwekking. Deze indeling bete
kent, dat we de aktiviteiten, die er
voor zorgen, dat de groepen blijven
bestaan (Vergaderen, 'kantoorwerk',
leden werven) buiten beschouwing
laten.

voorlichting
Vaak staat bij de voorlichting het
energievraagstuk als geheel centraal.
Er zijn tentoonstellingen georgani
seerd, soms eigengemaakte, zoals door
het GEK en de WED-weststellingwerf.
Boekjes, brochures, folders en stencils
zijn gemaakt, verkocht en uitgedeeld.
Veel groepen hebben wel eens lezingen
gehouden of lessen gegeven over het
thema energie. De ervaring i s dat het
werken met konkreet materiaal, een
windmolen of een zonnekollektor, het
meeste resultaat heeft.
In het algemeen vinden de groepen, dat
de belangstelling voor energievraag
stukken en ook voor duurzame energie de
laatste anderhalf jaar aan het teruglo
pen is. Ze merken dit, behalve aan de
geringe toestroom van nieuwe leden,
vooral bij hun voorlichtingsaktivitei
ten. Er is minder vraag naar tentoon
stellingen en diaseries. De verkoop
van materiaal loopt terug.
De aktiviteiten rond energiebesparing
in woningen z.i.jn talrijk, vooral wat
betreft de voorlichting. Naast 'alge
mene' voorlichting via tentoonstel
lingen enz. doen enkele groepen ook
aan praktische advisering.In ons onder
zoek waren dat de Knijpkat in Tilburg
(samen met de woonwinkel), de Energie
winkel Nijmegen en Ergo in Rotterdam.
Deze laatste is meer dan de vorige een
'echte' winkel, waar men ook energie
besparende apparatuur verkoopt en in
stalleert. Deze drle groepen zijn aan
gesloten bij de Vereniging van Energie
winkels (VEW). Duidelijk is de tendens
tot professionalisering merkbaar.' Leden
~an de energiewinkel Nijmegen overwegen
een professioneel adviesburo'tje op te

, zetten. Ergo is al een bedri jf en denkt
binnenkort loonvonmend te kunnen gaan
draaien. Bij de Knijpkat speelt de
diskussie over professionalisering ook
al enige tijd.
Ook energiebewuste woningbouw - het
optimaal oriënteren van woningen op de
zon, gekombineerd met vergaande isola
tiemaatregelen - staat de laatste jaren
sterk in de belangstelling., Ook veel
gemeenten beginnen hiervoor warm te
lopen, logisch gezien de geringe extra
kosten in vergelijking met de besparing
op de energierekening.
Energiegroepen hebben bij deze 'bewust
wording van de overheid in verschil
lende plaatsen een grote rol gespeeld.
In Haarlem, Wolvega en Nijmegen zijn
geslaagde voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor bestuurders en
beroepsmatig betrokkenen. Ook in de
beleidssfeer zijn successen geboekt.
Met name in Haarlem. De gemeente
Haarlemmermeer heeft voor een nieuw
bouwwijk van 15.000 woningen gekozen
voor energiebewuste bouw in plaats van
voor stadsverwarming.
De preciese invloed van de Werkplaats

zelfbouw
De zelfbouw van windmolens springt er
duidelijk uit. De zelfbouwgroepen 
individuele bouwers vielen buiten ons
onderzoek - koppelen hobbyisme aan
maatschappelijke betrokkenheid en soms
ook aan ekonomi sche interesse. Vaak
worden windmolens gebouwd tijdens of na
een kursus. In het algemeen is de erva
ring dat de bouw technisch ingewikkel
der is, dan men bij aanvanq dacht.
Toch draaien de meeste groepen redelijk
tot goed. Er zijn inmiddels al heel wat

molens gebouwd en, minder vaak, ge
plaatst. Dit laatste is o.a. het
gevolg van de vergunningenproblematiek.
De Knijpkat heeft dit probleem struk
tureel aangepakt. Door schriftelijk
kommentaar en gesprekken met de ge
meente heeft ze de Tilburgse wind
molenverordening weten te versoepelen.
Er is ook aandacht voor aktieve zonne
energie. Er zijn kursussen gegeven of
gepland over de bouw van zonnekollek-'
toren. Het Sittardse VEDEL heeft een
zonnekollektor gemonteerd op het dak

van een huis. Na enkele kinderziektes
funktioneert die nu prima. De TWEB
heeft voor een buurthuis in Bakkeveen
(Fr.) een luchtkollektor ontwikkeld,
waarmee kruiden kunnen worden gedroogd.
De afgenomen belangstelling voor ener
gie heeft voor de zelfbouwgroepen wei
nig gevolgen gehad. Wel is ook hier de
kans op verwijdering van de energie
beweging aanwezig, nl. wanneer eko
nomische motieven gaan overheersen.
Misschien loopt hét niet zo'n vaart,
maar er zijn opmerkingen over de
veranderende motivatie van rJieuwkomers,
die in die richting wijzen.
Verschillende groepen hebben aktivi
teiten ondernomen om decentrale op
wekking te bevorderen.
Het KSKK in Kampen heeft een nota ge-

Foto: Gerlo Beernink

schreven 'de Nutsbedrijven in milieu
vriendelijk en demokratisch perspek
tief'. Zij schetst daarin voor de toen
met verkoop bedreigde Nutsbedrijven
een nieuw takenpakket, waarin ook
warmte/krachtkoppeling, windenergie en
biogas aan bod komen. De reakties
hierop van gemeentezijde zijn echter
teleurstellend.
De Werkplaats Energie Aktie werkt ook
aan een dergelijke nota. Zij hebben
bewust al in de voorbereiding van deze
nota de plaatselijke politieke partijen
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werking met andere duurzame energie
groepen. de milieu-. vak-. vrouwen-
en kraakbeweging ons lnziens kunnen
leiden tot een sterkere maatschappe
lijke betekenis van deze groepen. tot
grotere druk. De bezwaren zijn tijdge
brek en het risiko. dat efficiënte be
sluitvorming door 'schaalvergroting'
verloren gaat.

Martie Kerkhof
Paul den Boer

ontwikkelingen
De 'niet praten. maar doen'-houding
heeft tot gevolg. dat bij doeleinden
en strategie weinig wordt stigestaan.
Misschien is er toch sprake van een
overrreaktie op de uitvoerige diskus
sies binnen de AKB.
Het lijkt ons nuttig. wanneer bij deze
zaken wat meer wordt stilgestaan. Het
CE-scenario zou hiervoor een handvat
kunnen zij~. Ondanks kritiek hierop is
over de grote lijn hiervan - besparing
en decentrale opwekking - veel over
eenstemming. Het is het meest uitge
werkte toekomstbeeld op landelijk ni
vo. Bij de vertaling hiervan naar de
lokale situatie zouden de energiegroe
pen kunnen aansluiten. zoals nu al in
enkele gevallen gebeurt

de geïnterviewde groepen
Het is te verwachten. dat de belang
stelling voor kernenergie de komende
tijd weer zal stijgen. Of dit ook de
interesse in duurzame energie zal op
krikken en zo de energiegroepen ten
goede zal komen is onzeker. Het is
ook mogelijk. dat mensen terugkeren
naar hun 'oude' strijd tegen kernener
gie. Wij zijn hierover niet pessimis
tisch. De samenstelling van de plaat
selijke energiegroepen is gedeeltelijk
anders. breder dan die van de AKB.
Bovendien zal het belang van goede al
ternatieven groot blijven als tegen
wicht voor de steeds weer terugkerende
(schijn)keuze tussen kolen en uranium.
Ook daarom verdienen deze initiatievpn
ondersteuning.

perspektieven

Het lUkt ons onJuist om te stellen.
dat deze in het alqemeen weiniq
strijdlustige en politieke opstelling.
en ook het gedeeltelijke hobbyisme van
de zelfbouwgroepen betekent. dat deze
groepen maatschappelijk verwaarloos
baar zijn.
Hierboven hebben we het al gehad over
de maatschappelijke akseptatie van de
duurzame energie en de toch niet te
onderschatten konkrete resultaten.
(Denk ook aan sneeuwbal- en uitstra
1ingseffekten).
Verder is het naar onze mening juist
essentieel. dat de overwegend 'zachte'
taktieken van de duurzame energiegroe
pen en de meer 'harde' van de AKB (als
die weer tot leven komt en de dwaze
plannen van EZ geven daar wel reden
toe) naast elkaar bestaan en elkaar
aanvullen. Aan de ene kant missen de
'duurzamen' de mobilisatiekracht van
een AKB. aan de andere kant is het
voor de geloofwaardigheid van de AKB
naar buiten toe goed. als zij kan wij
zen op de (meer) konkrete resultaten
op duurzame energiegebied.

..... =-
-.j ••.,...........-.

-~.....

betrokken. Dit lijkt hun beter dan
'zo'n ding te droppen' en daarna te
praten.
Enkele groepen hebben ook het thema
biogas opgepakt. De·WED-groep Meppel
Hoogeveen-Hardenberg heeft hiervan een
belangrijk aktiepunt gemaakt. Zij heb~

ben een.plan gemaakt om de gemeente
Zuidwolde (Dr.) voor een groot deel in
elektriciteit te voorzien via een
warmte/krachtinstallatie op biogas.
De Energiewinkel Nijmegen houdt zich
met succes bezig met waterkracht. Zij
heeft de brochure 'Dodewaard op water
kracht' uitgegeven. Deze heeft ertoe
bijgedragen. dat de PGEM nu in Maurik
met waterkracht. aan de slag gaat.
Het lijkt voor plaatselijke groepen
die aan de slag gaan met decentrale op
wekking erg moeilijk om meer te doen
dan het aangeven van globale mogelijk
heden en het geven van voorlichting.
Hierbij moet gezegd worden. dat de
meeste groepen pas sinds kort serieus
aandacht besteden aan dit onderwerp.
Misschien kan de WED-kursus 'plaat
selijk energiebeleid' dit gebeuren
verder stimuleren.

maatschappelijke betekenis
De groepen hanteren naar de overheid
toe voorzichtige taktieken: overleg en
overreding in plaats van konfrontatie.
Dit is begrijpelijk als je bedenkt.
dat vaak medewerking of toestemming
van die overheid nodig is.
Het lijkt ons onjuist om te stellen.

Hoe de toekomst van de duurzame ener
giegroepen eruit zal zien. is nauwe
lijks te voorspellen. We denken. dat
dit afhangt van de belangstelling voor
energievragen in de samenleving en van

d I . kk' interne faktoren. zoals de mate vanecentra e energle-opwe lOg samenwerking en de doeleinden/strate-
Na dit (onvolledige) overzicht van de giediskussies. Hier gaan we nog kort
plaatselijke energiegroepen terug naar op in.
de uitgangsvraag: in hoeverre bieden ze Allereerst de samenwerking. Ofschoon
nu een reëel alternatief voor de bouw de plaatselijke groepen positief staan
van nieuwe kerncentrales? tegenover samenwerking. blijft dit in
De direkt merkbare resultaten van de de praktijk vaak beperkt tot prakti-
aktiviteiten zijn in het algemeen klein sche informatieuitwisseling. bv. bij
De groepen zijn hier zelf ook nuchter gebrek aan deskundigheid. Deze vorm
over: "Af en toe merk je hier en daar ! van samenwerking wil men graag uitbou
een klein beetje resultaat". Maar daar- wen. Zo wordt het initiatief van de
mee is nog weinig over de maatschap- ODE-bode door zelfbouwers erg op prijs
pelijke betekenis gezegd. gesteld.
In hoeverre de voorlichting de mensen IHet gezamenlijk opzetten van akties
inderdaa~ aanzet tot energiebewuster vondt veel minder p~~ats. voor vaste
gedrag. 1n hoeverre het overleg en . overlegstrukturen llJkt de behoefte
lobbywerk de overheidsbeslissingen miniem. Toch zou een hechtere samen-
positief belnvloeden. is nauwelijks te
zeggen of te meten. Wel kan gesteld
worden. dat door de aktiviteiten de
maatschappelijke akseptatie van duur-
za~ energiebronnen als windenergie
is bevorderd.
De ervaring is ook dat het werk van
duurzame energiegroepen positiever
gewaardeerd wordt door 'de bevolking'.
dan de anti-kernenergie aktiviteiten.
Ditzelfde geldt voor de overheid.
Dit heeft te maken met het feit dat de
groepen niet alleen tégen kernenergie
zijn. maar vooral v66r duurzame energie
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Lobbywerk voor waterkracht
Twee jaar geleden benaderde de waterkrachtgroep van het Aktieplan werkgelegen
heid in Nijmegen de provincie en de PGEM met het verzoek na te gaan wat de
mogelijkheden in Gelderland zijn om waterkrachtcentrales te bouwen. Dit als
onderdeel van het zogenaamde 'Dodewaard op waterkracht'plan. Dankzij het inten
sieve kontakt dat ontstond tussen de werkgroep en de PGEM zal nu bij Maurik een
waterkrachtcentrale van 10MW gebouwd worden voor een bedrag van 50 miljoen
gulden. Johan Bakker van de waterkrachtgroep vertelt over de ervaringen die de
groep in de onderhandelingen met de PGEM opdeed.

"Zo makkelijk als een aantal elektri
citeitsbedrijven nog geld in kernener
gie stoppen, zo moeilijk doen ze als
het om duurzame energie gaat. Het
'knfp-op-de-beurs'argument is een
middel om politiek te bedrijven ten
gunste van kernenergie. Bij water
kracht gaat dat niet op omdat het zo
goedkoop is. Toch is de bouw van de
waterkrachtcentrale bij Maurik een
geweldig resultaat als je bedenkt
dat het verzoek hiertoe komt van een
groepje buitenstaanders als wij zijn."

prestigezaak
Toch wil Johan dit resultaat niet
zondermeer een doorbraak noemen:
"150 miljoen investeren in een water
krachtcentrale is natuurlijk niet niks

en levert zo'n 300-1000 mensen werk
én schone elektriciteit. Dat is een
doorbraak. Al zou de PGEM natuurlijk
gek zijn wanneer ze zo'n goedkope
energieopwekker niet zouden bouwen.
Toch is het gevaar niet denkbeeldig
dat de PGEM het na Maurik voor ge-
zien houdt. we hebben de indruk dat
de bouw van Maurik voor de PGEM een
prestigezaak is. Er is een soort race
gaande met de PLEM die bij Heel in de
Maas een waterkrachtcentrale wil bouwen
Haar omdat dat wat traag verloopt zal
Maurik waarschijnlijk de eerste zijn
die klaar is. Dat is leuk voor het
lduurzame energie-image' van de PGEM t

maar ze bouwen liever grote centrales.
Dat betekent dat we voor elke nieuwe
waterkrachtlokatie druk op de PGEM
moeten blijven uitoefenen."

Oe PGEM stelt dat andere lokaties
niet rendabel zijn, maar Johan is het
daar niet mee eens:
"Van de Maaslokaties is nog niet
bekend of ze rendabel zijn. Er is door
de PGEM nog nauwelijks aan gerekend.
Wat betreft Oriel zegt de PGEM inder
daad dat deze lokatie niet rendabel is,
maar dat vechten we aan. Het gaat er
doodgewoon om hoe je een kilowatt wa
terkracht wenst te waarderen. De PGEM
stelt dit op tien cent, gelijk aan de
brandstofprijs van bijvoorbeeld kolen.
Die prijs, en dus de feitelijke bespa
ring ligt volgens ons hoger. Water
kracht is volgens ons schoner dan ont
zwavelde kolen of olie, waarvan de prijs
voor een kilowatt op 12 &13 cent ligt.
Oát spaar je met waterkracht uit.
En omdat de brandstofprijzen naar ver
wachting verder zullen stijgen, ga je
financieel gezien steeds meer besparen..
Een waterkrachtcentrale gaat bovendien
meer dan veer~ig jaar mee.
Betrek je dit soort aspekten in je be
rekeningen, dan blijkt een waterkracht
centrale in Oriel wel degelijk renda
bel te zijn. 1I

geldkwestie
Volgens Johan kun je je zo aan duurza
me energie rijk of ann rekenen . .
llMaar het mag niet alleen een geld
kwestie zijn. Oe PGEM wil bijvoorbeeld
Maurik optima"liseren naar winst; wij
naar energieopbrengst.
De PGEM installeert liever twee turbines
die konstant op volle toeren kunnen
draaien, dan een derde die alleen hard
draait als er voldoende waterafvoer in
de rivier is. Omdat die derde turbine
geen volle bedrijfstijd kan maken lig
gen je kosten hoger en verdien je de
centrale later terug. Maar is dit nu
een ramp voor een centrale die veer-
tig jaar meegaat? Hoe meer water je in
elektriciteit kunt omzetten. des te be
ter. Elke kilowatt meer uit water
kracht is er één minder uit kolen of
uraan. Elke turbine meer is meer werk
gelegenheid.

kernenergielink
Johan vindt dat de waterkrachtdiskus
sie en het verzet tegen kernenergie
sterk met elkaar verbonden zijn.
11Door iedere keer weer te wijzen op
de verspilde Kalkarmiljoenen was het
voorbehoud van de PGEM, om pas geld in
waterkracht te steken als het rendabel
zou zijn, makkelijk van tafel te .egen.
Bovendien is de kernenergielink belang
rijk omdat een besluit om kerncentrales
te bouwen betekent dat Maurik alsnog
niet gebouwd wordt. En alle oooie
plannetjes voor daarnaa kunnen ook wel
eens niet doorgaan ••• Dan wordt dit lob
bywerk voor waterkracht zinloos."
Dit lobbywerk en de samenwerking met
de PGEM bieden volgens Johan perspek
tief aan de energiebeweging zolang de
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Gemeentelijk energiebeleid
Hoe snel de situatie aan het energiefront kan veranderen (en hoe alert we dus
moeten zijn), blijkt maar weer eens uit het begin juni bij Milieudefensie uit
gekomen boek 'Gemeentelijk Energiebeleid'. In dit boek, waarin onder andere de
verstrengeling van belangen in de elektriciteitssektor en de besluitvorming met
betrekking tot energieopwekking aan de orde komt, kon men in de inleiding nog
stellen "•••dat voor kernenergie als energiebron van de toekomst, althans in
Nederland, nog slechts een bescheiden rol is weggelegd."
Helaas is dat achterhaald. Desalniettemin is dit boek bijna een must voor ieder
een die het niet wil laten bij verzet tegen kernenergie.

In de slotsom worden de dilemma's van
de energiebeweging geschetst. Een ener
giebeweging die aan de ene kant gebaat
is bij betere terugleveringsvoorwaar
den voor zelfopwekkers omdat dat duur
zame energie en kleinschalige warmte
kracht-koppeling stimuleert. Maar aan
de andere kant bevinden zich onder de
zelfopwekkers ook de zogenaamde gi'gan
ten (grootafnemers) die zelf aan warm
te-kracht-koppeling willen doen. Een
ontwikkeling die juist een verdere
privatisering van de elektriciteitsop
wekking in de hand werkt. Mede op ba
sis daarvan wordt uiteindelijk geconclu
deerd dat de energiebeweging er ver
standiger aan doet zich te richten op
de afzonderlijke elektriciteits- en
distributiebedrijven en de daarvoor
verantwoordelijke vertegenwoordigende
organen. Daarbij is vooral belangrijk
dat er duidelijkheid komt wie er op ge
meentelijk en provinciaal nivo verant
woordelijk is voor de introduktie van
duûrzame energie. Een conclusie die
nog niet bepaald gemeengoed is in de
energiebeweging.

Marianne Wittebol

valstudies de besluitvorming met be
trekking tot elektriciteitsopwekking
op lokaal nivo aan de orde. Behandelt
wordt de besluitvorming over de kolen
centrales in Amsterdam en Dordrecht,
stadsverwarming in Amsterdam, Utrecht
en leiden, tota1-energy in Naaldwijk,
zonne-energie in Amsterdam, windener
gie in Den Helder en Harlingen, biogas
in Hidaard en een combinatie van wind
energie en biogas in Deersum. Hiermee
wordt zeer veel nieuwe informatie aan
gedragen. Bovendien krijgt het door de
beschrijving van al die plaatselijke
besluitvormingsprocessen soms een

. zeer aardige 'coleur locale'. Tevens
laat het daarmee zin en invloed zien
van plaatselijke akties, zoals bij
voorbeeld de Friese Weiger Atoomstroom
Aktie. En dat laatste kan nooit kwaad,
juist omdat aktievoerders-sters vaak
teleurgesteld raken doordat de direkte
doelstelling van de aktie niet wordt
bereikt.

De argumenten waarom ook kolencentra
les voor de elektriciteitsopwekking
geen alternatief zijn, is de afgelopen
periode met de zure-regen-akties onom
stotelijk aan~etoond. In 'Gemeentelijk
Energiebeleid' valt te lezen hoe on
danks de wens van alle betrokken be
sluitvormende instanties de door de
SEP geplande kolencentrale in Dor
drecht door te laten gaan, aktiegroe
pen effektief hebben bijgedragen aan
het tegenhouden van die centrale. Dit
kon door het stellen van milieueisen
doe zodanig kostenverhogend werkten
dat de voordelen ten opzichte van gas
en oliegestookte centrales wegvielen
Verder dat stadsverwarming, ondanks dat
door de elektriciteitsbedrijven wordt
aangevoerd dat dit energiebesparing be
vordert, voor de energiebeweging geen
alternatief is. Stadsverwarming door
de elektriciteitsbedrijven versterkt
juist de centralistische op grote cen
trales gebaseerde struktuur. Een struk
tuur die de mogelijkheden voor klein
schalige warmte-kracht-koppe1ing en
duurzame energie juist beperkt. In
het vijfde hoofdstuk komen de klein
schalige decentrale opwekkingsvormen
aan de orde. Daaruit blijkt dan dat
niet alleen de organisatiestruktuur
in de elektriciteitswereld een rol
speelt, maar ook de politieke wil bij
het toekennen van onderzoeks- en
praktijksubsidies en het belang daar.~

van voor het rendabel op grote schaal
toepassen van duurzame energie. Daar
naast de onbekendheid van meestal
plaatselijke bestuurders-sters met de
nieuwe technieken en de daaruit voort
vloeiende neiging om op oude zekerhe
den -de techniese kennis van lokale
energiebedrijven- terug te vallen.
Maar ook de aarzelingen van direkt be
trokken konsumenten -en mestleveran
ciers- kunnen, zoals bij het biogas
projekt Hidaard is gebleken, een zeer
belangrijke rol spelen.

De samenstellers van het boek zijn er
van uitgegaan dat er zo langzamerhand
voldoende boeken voorhanden zijn waar
in óf de gevaren van kernenergie óf de
noodzaak en de mogelijkheden van duur
zame energie worden belicht. Daarom
hebben zij zich in belangrijke mate
gericht op het bestuderen van een aan
tal plaatsen waar geprobeerd is -al
dan niet met resu1taat- kleinschalige
opwekking 'van de grond te krijgen.
Naast een overzicht van geschiedenis
en belangen in de centraal georgani
seerde elektriciteitsvoorziening,
komt gebaseerd op een groot aantal ge-

Een uitgebreider verslag over water
kracht is binnenkort te krijgen bij
de Energiewinkel in Nijmegen,
Daa1seweg 30, tel. 080-237544

elektriciteitsbedrijven nog geen kern
centrales bouwen.
"Je ziet dat de verbredingsformule
van het Aktieplan goed werkt. Bij het
zoeken naar steun voor de waterkracht
vonden we niet alleen gehoor bij de
energiebeweging, maar ook bij de on
dernemingsraad van dePGEM. Dankzij
het werk van die vakbondsleden heeft
direkteur Gorter besloten om een wa
terkrachtcentrale te bouwen. Ik wil
daarmee niet zeggen dat het altijd
zin heeft met de vakbond samen te
werken. Over de Markerwaard kregen we
in een vergadering openlijk ruzie. Zo
kan het dus ook gaan. Het zal van het
onderwerp en ieders belang afhangen.
Waterkracht en kernenergie lenen zich
voor een verbreding van de strijd.
De rol van de PGEM is de andere kant.
De voorlichtingsman en technici waar
wij het meeste kontakt mee hadden zijn
mensen die niet onwelwillend tegenover
de waterkrachtideeën stonden. Dit kon
takt is volgens ons waardevol. Verdere
initiatieven van onze kant zijn nu
noodzakelijk, anders gaat het geld
van de elektriciteitsbedrijven naar de
nieuwe ko1en- of kerncentrales. Als het
zover komt verlaten we de onderhande
lingstafel en binden we de strijd tegen
kernenergie nog harder aan. Het zou
wel jammer zijn, maar onoverkomelijk."
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Kernenergie en opwerking a z en 
Opwerking wordt als de gevaarlijkste schakel in de zogenaamde splijtstofcyclus 
beschouwd. In de paar fabrieken die zo nu en dan werken, gaat men vaak van de 
ene bijna-ramp naar de andere. 
Ger Paulus, ex-werknemer van het opwerkingsbedrijf 'Eurochemic' in Mol (België) 
doet hier letterlijk een boekje over open. Zijn boek 'Kernenergie en opwerking • 
is een van de eerste pogingen die op begrijpelijke wijze infonnatie geeft over 
opwerkingsfabrieken. 

De schrijver, Ger Paulus, heeft zeven 
jaar (1965 - 1972) gewerkt bij het 
opwerkingsbedrijf 'eurochemic' in 
Mol, België. 
De fabriek die kort na het ontslag 
van Paulus gesloten is, dreigt nu 
weer heropend te worden. (Zie Onder
stroom ) En dat, ondanks het feit 
dat men anno 1984 het middel- en 
hoog radio-aktieve afval, dat zich 
tot 1974 had opgestapeld, nog steeds 
niet verwêrkt heeft. Afval dat wordt 
opgeslagen in betonnen vaten in een 
bunker. "Op 14 december 1981, tij
dens het vullen van de vaten, vlogen 
door zelfontbranding beurtelings 
vier vaten met afval in brand. 
Brandblussen was kennel ijk nog geen 
sterke kant vart Eurochemic, want 
door gebrek aan blusschuim moest men 
de hulp van de brandweer in Mol in
roepen. ( ••• ) Tijdens de minstens 
drie en een ha 1 f uur durende brand 
heeft men regelmatig de absoluutfil
ters van het ventilatiesysteem moe
ten vervangen, doordat zij met vocht 
en rook dichtsloegen." En als vier 
vaten al zo'n probleem geven, wat 
dan wel met honderd? Maar volgens 
de adjunct-chef vei 1 igheid van Euro
chemie hoefde men zich in Brabant 
nergens zorgen over te maken. uOe 
wind stond die dag noord-zuid, van 
Nederland af!" 
Zoals Prof. Fast in een voorwoord 
opmerkt moet het opwerken als de ge
vaarlijkste schakel in de zogenaamde 
splijtstofcyclus worden beschouwd. 
In de paar fabrieken die zo nu en 
dan werken gaat men vaak van de ene 
bijna-ramp naa·r de andere (Windscale, 
La Hague). Dit boek is een van de 
eerste pogingen hierover begrijpe
lijke infonnatie te geven. 

op een rijtja 
Het boek valt globaal onder te ver
delen in drie hoofdstukken. 
In het eerste deel worden allerlei 
termen uit de kernenergiewereld, zo
als straling, besmetting, kernsplij
ting, halveringstijd, haarsèheur
tjes e.d., op een rijtje gezet en 
verklaard. 
Daaraan vooraf gaat een inleiding 
van Ger Paulus waarin hij ingaat op 
de vraag waarom hij, op de hoogte 
zijnde van alle gevaren, toch zo 
lang bij Eurochemie gewerkt heeft. 
"Die vent is gewoon in een beroep 
begonnen en van lieverlee dieper in 
de problemen gekomen. Hij heeft zijn 
beroepstrots of eigendunk, waardoor 

De opwerkingsfabriek bij La Hag~e 

hij met stoffen blijft werken waar
van hij weet dat ze schadelijk 
voor zijn gezondheid kunnen zijn . Oe 
schouderklopjes van de baas en die 
extraatjes laten hem dingen doen, 
waarbij hi j zowel de maatschappij 
als zichzelf schade toebrengt." 
Extraatjes zoals het feit dat de 
fabriek prachtig gelegen is midden 
tussen bos en heide. Er een zandput 
is die voor het personeel is i nge
richt als zwembad. Een vrij huis op 
zes kilometer van het werk en een 
ruim sa 1 ar is. En daarnaast had kern
energie (1965) de toekomst. "In 1972 
was het zover en kreeg de eerste 
groep van 64 man, voornamelijk bui 
tenlanders, haar ontslag. Ik behoor
de tot die gelukkigen, want uit~in
delijk had men een beslissing voor 
mij genomen die ik zelf al lang had 
moeten nemen." 

de meetinstrqmentatia 
In het tweede deel wordt stap voor 
stap het gehele opwerkingsproces 
verduidelijkt, waarbij voor elk pro
duktieonderdeel gedetailleerde sche
ma's en tekeningen zijn opgenomen. 
Schema's en tekeningen die groten
deels door Paulus zelf zijn gemaakt 
in de tijd dat hij bij Eurochemie 
werkte. Uitgebreid wordt ingegaan op 
de theoretische bedoe 1 i·ng van de ver
schillende stappen, maar daarnaast 

-,..,_ 

ook op de dagelijkse praktijk. Een 
voorbèeld hiervan vormt de meetin
strumentatie. waarmee het hele op
werkingsproces staat of va lt . Omdat 
deze instrumenten erg kwetsbaar zijn 
is het in verband met de stra 1 ing 
niet mogelijk ze direkt op de appa
ratuur aan te sl uiten . Om nu de hoe
veelheid in ~en bepaalde tank te me
ten wordt er van buiten gewerkt met 
een soort U-vormige buis. die aange
sloten is op twee buisjes in de tank . 
Door door beide buisjes een stroom
pje lucht te laten vloeien ontstaat 
er een druk waardoor op de U-buis 
de hoogte van de innoud van de tank 
kan worden gemeten. Oe ze 'borre 1-
pijpjes' hebben echter de vervelen
de eigenschap aan de uiteinden lang
zaam dicht te kristaliseren, waar
door een betrouwbare meting wel 
vergeten kan worden. Bovendien zijn 
"bij het !:choonmaken van de borre 1-
pijpen vanuit d~ zogenaamde trans
mitter galery verschillende malen 
ernstige besmettingen opgetreden die 
via de schoenzolen in de rest van de 
fabriek verspreid werden." 

lek 
Een ander voorbeeld vormen de zo
genaamde 'verdampers' . Deze zijn 
o.a. bestemd voor de concentratie 
van plutoniumoplossingen. Uit de 
veiligheidsvoorschriften blijkt dat 

19 



de verschillende leidingen aan el
kaar moeten worden oelast. Om een
of andere reden was dat in het begin
van Eurochemie. op sommige plaatsen
niet gebeurd en waren de toe- en af.
voerleidingen van het koelwater met
rubberen moffen aangesloten. Eén van
deze rubberen moffen sprong los en
lekte koelwater. Dit liep in de lek
bak onder de 'verdamper' en vandaar
via een expansienaad in het één me
ter dikke beton naar buiten. Toe
vallig zag een werknemer ter hoogte
van de eerste verdieping van het
hoofdgebouw van Eurochemie groen wa
ter uit de muur komen en de grond
inlopen, waardoor het lek ontdekt
werd. (6 oktober 1969) Een gebeurte
nis die door Eurochemie in de Haag
se Post van 20 juni 1980 wordt be
vestigd.

spanning
Naast allerlei technische informatie
wordt in dit gedeelte ook ingegaan
op de spanning voor de mensen in de
fabriek. In de handschoenkasten,
waar o.a. het plutonium wordt afge
vuld, moet veel gewerkt worden met
absorbeermateriaal dat in en uit
die kasten werd gebracht met behulp
van plastic zakken. "Tot overmaat
van ramp leverde de fabrikant toen
een iets te kleine maat zakken af,
die we voor nood moesten gebruiken.
( ••• ) Ik ging afval via zo'n zak
uit de kast halen. Je laat dus, door
de onderdruk in de kast, de zak
langzaam naar binnen trekken en
je pakt met de zak het afval beet.
En net als je het dan naar buiten
wilt trekken, pats!! De zak vloog
van de ring af en langs mijn arm
in de kast en er zit niets meer
tussen jou en een groen laagje plu
toniumpoeder in die kast. Het eni-
ge wat je dan kunt doen is je kolle
g-'s te roepen hun gasmaskers op te
zetten en dat v.an jou mee te bren
ge. ( ••• ) Door de onderdruk in de
kast kwam er gelukkig geen besmet
ting naar buiten en zelfs mijn arm
was niet besmet. Toch vergeet je zo
iets nooit meer." Ook het werken in
besmette opslagcellen, zelfs met be
schermende kleding, levert veel span-

•
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ning op. "Een pijpfitter was bezig
met het doorzagen van een te ver
vangen leiding. Toen bij de laatste
zaagsnede zijn zaag met kracht door
de leiding schoot, verwondde hij
zich, door zijn.beschermendekle
ding heen, aan het scherpe uiteinde
van de doorgezaagde leiding. In het
algemeen komen dit soort ongelukjes
regelmatig voor in de industrie.
Maar dit was een met plutonium be
smette leiding."

veiligheidsaspekten
In het derde deel tenslotte wordt
uitgebreid stilgestaan bij aller-
lei veiligheidsaspekten van de fa
briek in Mol. Naast allérlei interne
veiligheidsproblemen en mislukkingen
(een opsomming van verschillende on
gelukken) wordt hier ook aandacht
besteed aan veiligheidsaspekten met
betrekking tot de buitenwereld. Het
voorbeeld van Brazilië spreekt wat
dit betreft boekdelen. "Een zaak die
~e Nederlandse regering en het par
lement flink heeft bezig gehouden
was de levering van verrijkt uranium
aan Brazilië. Dit land had het non
proliferatie verdrag niet onderte
kend en weigerde controle op de aan
wending van deze splijtstof. Maar ook
hier kwam Eurochemie al in een veel
eerder stadium om de hoek kijken. De
eerste algemeen direkteur van Euro
chemie, de Nederlander T.J. Baren
dregt, was belast met de bouwen
ingebruikstelling van Eurochemie.
Deze is expert op opwerkingsgebied.
Hij is later direkteur van Comprimo
te Amsterdam geworden en het hoofd
van het 'Board of directors' van
Eurochemie in Parijs. Daarna is deze
opwerkingsexpert naar Brazilië ver
trokken. Als je op 20 januari 1983
dan in een persbericht leest dat de

Braziliaanse regering alle nucleaire
aktiviteiten onder militaire contro
le heeft geplaatst, dan kan Euroche
mie nog wel eens een vervelend
staartje krijgen."

geslaagd
Mijns inziens is Ger Paulus er in ge
~laagd op een toegankelijke manier
inzicht te geven in Eurochemie en het
opwerkingsproces in het algemeen.
Zeker nu er van versch~llende kan
ten initiatieven zijn om kernenergie
in Nederland toch door te drukken en
Eurochemie weer heropend dreigt te
worden, is het noodzakelijk dat men
sen op de hoogte worden gebracht van
dit duistere deel van de zogenaamde
splijtstofcyclus.

Ger Peeters

K.G. Paulus:
Kernenergie en opwerking
Uitgeverij De Geus Breda
I 27,50, 168 p.

Het boek is te bestellen bij:
Uitgeverij De Geus
Postbus 2206
4800 CE Breda
giro: 3236734 (I 27,50+ 1 4,30
porti)
of te verkrijgen in de boek
handel



Kernafvalprobleem slim omzeild
Het eerste 'kernenergiepunt' dat na de
BMD aan de orde zou komen was de kwes
tie van het hoogradioaktief afval. De
BMD was immers een soort moratorium op
het werken aan 'oplossingen' voor een
van 4e grootste problemen rond kerne
nergie.
Het kabinet is er in geslaagd om het
kernafval probleem op een gewiekste ma
nier te omzeilen. Het kernafval wordt
'tijdelijk' voor een periode van vijf
tig jaar bovengronds opgeslagen en in
de tussentijd zal Nederland in interna
tionaal verband zoeken naar definitie
ve opslagmogelijkheden.
Omdat de diskussie en het verzet al
tijd oplaaien als je konkrete plaat
sen aanwijst (ze hebben geleerd van de
toestanden rond de proefboringen in
Noord Oost Nederland en de COVRA-loods
anderhalf jaar geleden) wacht het kabi
net nog even met het aanwijzen van de
gemeente waar die tijdelijke opslag
plaats zou moeten komen. Dat doen ze
op 1 januari 1986. Lees: als de dis
kussie over nieuwe kerncentrales naar
bevrediging verlopen is. Zo'n datum
kan natuurlijk makkelijk iets opge
schoven worden.
De termijn van vijftig jaar voor de
tijdelijke opslag lijkt een schijntje
op een periode van duizenden jaren
waarin het afval nog radioaktief is en
buiten het leefmilieu moet blijven.
Naar de publieke opinie toe doet het
kabinet alsof ze het afvalprobleem se
rieus neemt een geen overhaaste beslis
singen wil nemen. Deze opzet lijkt
geslaagd. gezien de geringe reakties
op. laat staan verzet tegen dit besluit
Wat het kabinet in feite doet is een
probleem voor' zich uitschuiven wat nû
aangepakt moet worden. Elke dag dat er
radioakti·ef afval ontstaat i s er een
teveel.

Tot voot kort heerste er ook binnen
CDA-kringen de mening dat eerst het
ketnafvalprobleem moet zijn opgelost
voordat er Uberhaupt over kernenergie
kan worden verdergepraat. Verrassend
snel is er voor een nieuwe aanpak ge
kozen: We nemen de komende maanden
eerst een principebesluit of we al dan
niet kernenergie wi Hen. en zo ja. dán
moeten we er ook voor zorgen dat het
afvalprobleem wordt opgelost
Het is nu duidelijk dat de keus van
het kabinet om het afvalprobleem ·voor
zich uit te schuiven deel uitmaakt van
de strategie om ons nieuwe kerncentra
les door de strot te duwen.

Naast de ondergeschoven plaats die
het kernafval dreigt te krijgen in
het nieuwe kernenergiegelobby, is er
nog een andere enge ontwikkeling
gaande. Als de kernenergievoorstan
ders het hebben over "het zoeken
naar oplossingen voor het kernafval
in internationaal verband" , dan heb
ben ze het niet alleen over internatio
naal gekoördineerd onderzoek. Steeds

meer bedoelen ze het zoeken naar
opslagmogelijkheden in het buitenland.
lansink van het CDA zei in een inter
view met Den Haag Vandaag op 23 mei
dat hij het zich voor kon stellen dat
wij bijvoorbeeld duitse bedrijven onze
kerncentrales laten bouwen en West

STOFFIGE UITSPRAAK OPGEPOETST

Onlangs lekte plannen voor nieuwe
kerncentrales in Nederland uit. Het
afvalprobleem is weliswaar nog niet
helemaal opgelost. maar dat zal niet
lang meer duren .••

Sinds jaar en dag hebben veel burgers
en politici een ongelooflijk groot
vertrouwen in het probleem-oplossend
vermogen van de heren kernfysici.
Toegegeven. ten koste van zeer grote
sommen geld. is men inderdaad in
staat om een aantal 'hoogstandjes'
uit te voeren.
Sommige zaken zijn al jaren onderwerp
van studie. maar echt vlotten wil het
niet. Radioaktief afval is zo'n onder
werp. Sinds de tweede wereldoorlog is
er nog steeds een kernafvalprobleem.

Binnenkort wordt een besluit verwacht
over eventueel nieuw te bouwen kern
centrales. Alle partijen zijn het er
over eens dat het afvalprobleem nog
niet opgelost is. Maar de 'deskundi
gen' beweren dat het afvalprobleem

Duitsland dan ons afval neemt. Voor
wat hoort wat. waarbij het steeds min
der gaat om milieutechnische eisen die
je aan de opslag verbindt. maar steeds
meer om de beste prijs. Het principe
'de vervuiler betaalt' krijgt dan wel
een erg vieze nasmaak. (MH)

zöver is opgelost dat een verder uit
bouw van kernenergie op dit moment
ve-rantwoord is.
Wat dat betreft is het interessant
een citaat van Th. van der Plas in
'Mededeling no I' van RCN/KEMA aan
te halen. let wel. we zitten dan nog
in het jaar 1957.
"We menen tevens te hebben aangetoond
dat men het hoofdprobleem, het vei
lig opslaan van de (~) radioaktieve
afval, reeds zodanig beheerst dat dit
het invoeren van kernenergie. waar
dan ook, niet in de weg hoeft te
staan.
Groeiende ervaring met zeer radioak
tieve produkten en ontwikkeling van
betrouwbare constructies voor de be
handeling hiervan zal de mogelijkheid
van bewerking ten zeerste kunnen ver
groten".

26 Jaar na dato dreigt men met het
zelfde verhaal op de proppen te komen.
Als we wêêr te horen krijgen dat het
probleem bi'jna opgelost is. dan weten
we wat dat betekent in de terininologie
van de kernfysici •••

Harry Wijnberg
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Zoveel keer Kalkar •••• 
1: Oude bekenden 

Lot Schouten was een van de .dui zenden 
Nederlanders die in '73- 1 74 de 3% Kal
karheffing op de elektriciteitsreke
ning weigerden té betalen. Zij berin
nert zic~ ·van de eersteakties dat het 
allemaal erg nieuw was: ''Oe hele kern
energie was toen nog totaal onbekend 
bij de bevolking, de meeste mensen 
snapten helemaal niet waal' we mee bezi g 
waren." 
Lot is steeds meegeweest met de Kalkar
demonstraties en ook in Dodewaard was 
ze erbij . Ze moet haar aktiviteiten nu, 
tot haar spijt, een beetje inbinden 
omdat ze te snel vermoeid is, ze is al 
bijna zeventig . 
Dat Kalkar nu toch afgebouwd wordt is 
voor Lot een grote t eleurstelling, maar 
in het diepst van haar hart dacht ze 
nooit dat de strijd t.egen Ka 1 kar gewon
nen zou worden: "Je moet niet vergeten 
dat het altfjd heel lang duurt voordat 
mensen inzien dat we op de verkeerde 
we~ bezig zijn. En kijk, als ik dan 
zo n de Brauw hoor over de nieuwe kern
centrales, of Vonhoff die zegt dat hi j 
geen kerncentrales in het Noorden wil 
hebben, dan valt me dat weer reuze mee. 

Lot denkt niet dat er tegen Kal kar nog 
wat te doen is . Het proces van Boer 
Maas levert volgens haar niet zoveel 
meer op. Voor sabotage-akties is ze 
zeer huiverig: "Oe gevestigde orde 
heeft tóch· de wapens en de macht," 
ze aarzel t " •• ik vind het bovendien 
niet iets wat je door de telefoon be
spreken kan, want eigenlijk weet i k 
helemaal niet wie je bent •.• " 

demonstratieleider 

Lou van de Bosch, de demonstratieleider 
van de Kalkardemonstratie in '77, is 
niet thuis. ~ij is op vakantie om. een 
beetje bij te komen van zijn drukke be
zigheden. Zijn vrouw Ingrid vettelt hoe 
zij en Lou in het Kalkarverzet rolden: 
"We hoorden voor het eerst van Kalkar 
in het politiek kafee in Winterswijk . 
Lou is toen bij Boer Maas op visite ge
gaan en leerde zo ook andere duitse 
aktievoerders kennen. We hebben daarna 
in Dinxperlo de interessegroep Kalkar 
opgericht en kregen ook kontakt met de 
landelijke stroomgroepen. Van het een 
kwam het ander, Lou ging elke keer 
naar de lande~ijke vergaderingen en 
had veel kontakten net mensen in Duits
land." 
"Het was allemaal wel erg veel hoor . In 
het begin had ik het gevoel dat ik met 
een kamerlid getrouwd was . Lou was bij
na iedere avond weg, dan was-ie da.ar 
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Oe eerste plutoniumstaven voor de kern van de snelle kweekreaktor in Kalkar 
zullen binnen afzienbare tijd geplaatst worden. Knarsetandend zien we toe hoe 
het symbool van de technokratische waanzin werkel i jkheid wordt •. De strijd lijkt 
gestreden, al is er nog een sprankje hoop dat de exploitanten van Kalkar zelf 
ontdekken dat hun troetelkind geen levenskansen heeft . 
Weigerakties, handtekeningenlijsteno en massale demonstraties leidden wel tot 
een sterke anti-kernenergiebeweging_die veel resultaten kon boeken. maar voor 
Kalkar zelf \ijkt het niet meer te mogen bat en. 
Om ons heen klinken geluiden dat dan nu de bom er maar opmoet. Nu is van enige 
voorbereiding van sabotage-akties, als het goed is, niets te merken, maar het 
1 ijkt er toch op dat het allemaal 'wishfull thinking' is. Desalniettemin zijn 
deze geluiden en de nabije ingebruikname van Kalkar reden genoeg om een paar 
mensen van het eerste uur te vragen hoe zi j tegen Kalkar en het verzet aan
kijken en-keken . 

weer aan het spreken, of had-ie ergens I Het laatste hoofdstuk dat Lou en Ingrid 
anders weer een vérgadering. Ik hield me in hun aktiegeschiedenis konden bij
vooral bezig met het bijhouden van ar- schrijven betreft het uitbrengen van de 
chieven en speelde informatie door . Ja , plaat van Jaruslav Hutka, een tsjechi-
en op een gegeven moment raakte ik er sche ba 11 i ng, en het organiseren van con-
wel aan gewend hoor . " eerten voor hem. "Het zijn allemaal 

dingen die we op onze weg tegenkomen en 
klein klubje die we aanpakken• , vertelt Ingrid. 

Maar waar ik in die tijd vooral van op- lngrid dacht niet dat de strijd tegen 
keek was dat een handjevol mensen zoveel Kalkar gewonnen kon worden. "Maar ik 
kan doen, Want 't plan om met duizenden ben al blij dat de bouw zolang ver-
mensen te demonstreren begint in een traagd is , dat beschouw ik als een 
klein klubje." succes . In het begin dachten we hele-
Toch werd ook Lou en Ingrid het vele maal niet dat verzet iets uit kon halen. 
werk iets tevee 1 van het goede en ze Het was zo moeilijk toen, iedereen 
stapten uit de beweging. Dat wil niet hield je v.oor een gek." 
zeggen dat ze niet meer aktief zijn: Kalkar speelt nu niet meer zo'n nadruk-
•we zijn bezig geweest met een campagne kelijke rol in het leven van Ingrid. 
'red de hunebedden' en Lou is in de weer "We hadden het toen over verhuizen 
geweest tegen de uitvaart van een muni -~ als-ie zou gaan werken. Daar denk i k nu 
tieschip dat vlak na de decembermoorden niet aan. Maar ja, hij draait nog niet. 
naar Suriname zou gaan ." Ik weet niet wat het voor mijn leven 
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gaat betekenen als Kalkar straks in wer
king treed . • 
Ingrid vindt dat je zowiezo, zolang je 
nog geld hebt, doo~ moet gaan met de 
processen. Op de vraag of sabotage
ekties zin hebben schiet ze in de lach . 
"Wij hebben hier in de huiskamer natuur
lijk al vanalles uitgedacht, maar $abo
tage heeft volgens mij geen enkele zin. 
Massademonstraties ook niet meer. Ik 
denk nu dat je mensen persoonlijk moet 
benaderen. • 

Mturen over 
Jan van Mierlo is wiskundeleraar in Am
sterdam. Hij weigerde met z'n gezin de 
Kalkarheffing bp de ele~triciteitsreke
ning van z'n tweede huisje in Anna Pa
lownapolder, waar hij ook afgesloten 
werd. Omdat hij nog wat uren overhad 
bood hij aan om wat aktiewerk op zich 
te nemen en hij werd landelijk coördi
nator van de LSSK. •De hele weigerak
tie was op z'n hoogtepunt toen ik erbij 
kwam, toen kwamen de afsluitingen, de 
processen, en ik hield dat ~o 'n beetje 
bij.• 
Jan heeft een jaar dit werk gedaan. Hij 
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hield ermee op ~at het met hemzelf 
niet zo g.oe.d gi ng en omdat hij niet bij het LEK. Daar is hij ook bij geble-
meer wist hoe het na ~e weigerakties ven. Al die jaren is John vooral lande-
verder moest. •we konden niets meer ont- lijk op koördinerend en beleidsniveau 
wikkelen•. Sindsdien is hij niet meer aktief geweest. Hij is nu sekretaris 
in georganiseerd verband met kernener- van het LEK in zit in het partijbestuur 
gie bezig geweest. van de PSP. 
Jan vindt dat het Kalkarverzet voor John dacht wél dat het verzet tegen 
een groot deel gewonnen heeft. "Ver- Kalkar gewonnen kon worden: "Ja kijk, 
olme is ook niet zomaar op de fles ge- ik was een jongetje van negentien jaar 
gaan. Of dat nou preefes komt door de toen ik voorzitter van de Stroomgroep 
aktiviteiten van het Stop Kalkargroep- was en ik zag het helemaal zitten.Die 
je, dat weet ik niet. Ik weet wel dat eerste jaren groeide het Kalkarverzet 
de weigeraktie het enige handvat was als kool, het had enorm veel elan. In 
dat we op dat moment hadden, en dat heb- mijn ogen was het wel een kwestie van 
ben we uitgebuit totenmet." vrij lange adem, maar toch iets dat ge-
Ook Jan dacht niet dat Kalkar zelf ge- wonnen kon worden. Dat heb ik heel 
stopt kon worden en hij weet niet wat lang gedacht. óók omdat de kostenver-
er nu nog gedaan kan worden: "Ik ben hogingen zo mee gingen werken." 
wat dat betreft hele~~~aal le.eg. De pol i- John denkt dat een deel van de mensen 
tici moeten nu zeggen dat het anders die nu zeggen dat Kalkar nooit gewonnen 
moet, ik zie niet wat wij nog kunnen kon worden ook vanuit hun huidige idee-
doen, behalve op de goede partijen en terugredeneren n-aar de tijd van het 
stemmen. • eerste verzet. En nog is hij er niet 

van overtuigd dat de zaak verloren is. 
"Ik denk dat niet zozeer vanwege de 
inhoudelijke argumenten, maar omdat de 
financiën gewoon niet op te brengen 
zijn. Ik heb uit berichten van vorige 

straatjongen 
Voor sabotage-akties is volgens Jan de 
tijd nog lang niet rijp . •Als ik zie 
wat er in Nicaragua gebeurt, dan voel 
ik wel zoiets van: ik ga er naar toe, 
pak een geweer en schiet die Amerikaoen 
voor hun raap. Maar met Kalkar kan ik 
dat niet. Ik ben ook geen straatjongen 
.eer. Sabotageakties ondergraven vol
gens mij ook de beweging.• 

2:Nieuwe procedure 

week (eind mei. red.) begrepen dat in 
Duitsland weer een nieuwe financierings· 
ronde moet plaatsvinden, dat de elek
triciteitsbedrijven weer moeten bijbe
talen. Ik blijf optimistisch." 

uitzichtloze vorm 
Ook al mocht het allemaal tegenvallen, 
dan nog ziet John niets in sabotage
akties: "lk ben wel zo cynisch dat ik 
denk dat alleen de financiële argumen
ten nog een rol kunnen spelen . Buiten
parlementair verzet zal niet meer de 
doors 1 ag geven. '' 
"Sabotage is een uitzichtloze vorm van 
verzet in de nederlandse en duitse si
tuatie. omdat hier het parlementaire 
systeem door de overgrote meerderheid 
van de bevolking ondersteund wordt. 
Sabotage is pas geëigend wanneer een 
grote minderheid of kleine meerder
heid het polttiek systeem als dikta
tuur ervaart. Nu zouden sabotages al
tijd tegen de beweging zelf inwerken ," 

Madeleen Helmer 

"Hé, heb je Jan van Mierlo gesproken?! 
Goh, die heb ik al zes jaar niet meer 
gezien.• John Hontelez is als enige 

Eigenlijk is dit een onvolledig verhaal; het gaat over inzet van de Wet O
penbaarheid van Bestuur (WOB) tegen de voortgaande geldverspilling van het 
Ka 1 karprojekt. 

van de vier nog aktief in de strijd te
gen Kalkar en geeft de llloed nog niet 
op. 
Jo~n zat in 1973 in de amsterdamse 
groep van Aktie Strohalm. Strohalm en 
Mil ieudefensie richtten in '73 de lan
delijke stroo.groepen op en vroegen 
John of hij mee wilde werken. Het aanta 
plaatselijke groepen breidde snel uit 
en er was veel werk te doen. Tot '78 
zat hi j bij het LSSK en namens het LSSK 

Onvolledig, omdat de procedures waar het om gaat nog niet zijn afgerond. Maar 
wel hoopgevend, omdat deze wetgeving wel degelijk geschikt is om de manipula
ties van de overheid zichtbaar te maken 

In mei 1983 vroeg ik de minister van 
ekonomische zaken om twee dokurnenten 
waarmee Nederland .zich in 1973 aan het 
Kalkar-projekt had gebonden: een zoge~ 
heten risikoverdelingsover.eenkomst en 
een subsfdiebrief. 

Het ministerie antwoordde binnen een 
maand: dat kon niet, zei men, want er 
stonden bedrijfsgegevens in. 
Die réden kwam mij zeer on..arschijn
lijk voor (wat doen bedrijfsgegevens 
in een ove,reenkomst die staten 
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bindt?}. en een paar telefoontjes
naar het ministerie leerden mij dat
men daar ook niet zó gelukkig was
met de opgegeven weigeringsgrond.
Ik kreeg de indruk. dat 'bedrijfsge
gevens' dient als een soort stan
daardsmoes bij lastige vragen. De
ambtenaren suggereerden dat ik mijn
verzoek opnieuw zou opstellen. en dan
zouden ze er nog eens goed over naden-

Het leek mij dat dat mijn positie niet
sterker zou maken. dus in plaats daar
van stelde ik beroep in bij de Raad
van State (AROB beroep).
Inmiddels had de minister een brief
aan de Kamer gestuurd (17600. nr.127)
waaruit met enige moeite te lezen was
dat niet alleen de door mij gevraagde
stukken van belang waren voor de Ne
derlandse verplichting. Belangrijker
nog was een briefwisseling uit 1972
tussen Nederland en Duitsland. waar
uit volgens de minister zonneklaar
zou blijken dat ons land met handen
en voeten aan het Kalkar-projekt ge
bonden was. Ook al zouden we nog zo
graag willen uitstappen. dat zou in
strijd zijn ,met de regels van het
volkenrecht.
Dus ook maar een formeel verzoek om
die briefwisseling aan de minister
gezonden. Misschien zouden daar ook
wel bedrijfsgegevens in sta~n. Maar
nee. deze keer vond de minsiter het
wijzer. geen antwoord te geven.
Na drie maanden meldde ik de minis
ter dat ik het uitblijven van ant
woord opvatte als een weigering. en
tegen die weigering stelde ik weer
beroep 1n.

zinnig
Het behandelen van een beroepszaak
kost gauw anderhalf jaar.
Als je nu vindt dat je ernstig bena
deeld wordt door die lange wachttijd.
dan kan je een voorlopige uitspraak
vragen. Bij WOB-zaken is dit weliswaar
een wat merkwaardige konstruktie. want
het publiceren van een stuk wat ge
heim moet blijven. kan moeilijk als
een voorlopige regeling worden aange
merkt. Eenmaal openbaar. blijft een
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stuk openbaar. en bij de uiteindelij
ke behandeling is dit niet meer terug
te draaien. Toch vindt de voorzitter
van de Afdel ing Rechtspraak. dat een
voorlopige behandeling wel zinnig kan
zijn. En dat hij gelijk heeft. blijkt
uit het vervolg van dit verhaal.
Op 6 september 1983 werd het weigeren
van de risikoverdel ingsovereenkomst
in een voorlopige zitting getoetst.

Uit 'de uitspraak bleek duidelijk dat
er geen sprake was van bedrijfsgege
vens. Toch vond de rechter dat dit
enkele feit geen reden mocht zijn om
tot openbaarmaking te besluiten. De
minister had namelijk ter zitting
aangevoerd dat zowel België als
Duitsland expliciete bezwaren hadden
tegen publikatie. en dat bij inwil
liging van mijn verzoek onze handels
belangen konden worden geschaad.

benauwd
Op 8 november herhaalde zich het
spelletje: nu werd het weigeren van
de briefwisseling uit 1972 'voorlo
pig getoetst'. De ambtenaren van het
mini~terie. die tijdens de eerste
zitting al knap benauwd waren gewor
den. haalden een originele truuk uit:
daags vOQr de zitting hadden ze aan
hun kollega's in België en Duitsland
brieven verstuurd. met het verzoek
om te specificeren welke bezwaren al
daar tegen openbaarmaking bestonden:
Zo konden ze ter zitting betogen. dat
er nog overleg gaande was over die
stukken. en dat het hoogst onfatsoen
lijk zou zijn dm gedurende dat o~

verleg al tot openbaarmaking over te
gaan.
Bovendien verklaarden ze zich bereid.
de omstreden briefwisseling op ver
trouwelijke basis aan de Kamer ter
inzage te geven.
En weer besliste de rechter. dat mijn
verzoek niet op voorlopige basis kon
worden ingewilligd.
Maar nu begon de minsister toch ter
rein te verliezen. De Kamerleden die
naar de briefwisseling gingen kijken.
konkludeerden dat er uit die stukken
geen verplichting bleek. En ook de

volkenrechtelijke deskundige H. Post.
die hiertoe door de Kamer was inge
schakeld. onderschreef die konklusie.

, weliswaar kon dit inzicht de koalitie
in de Kamer op dat moment niet door
breken. maar in de toekomst zal het
wel moeilijk worden. nog geld voor
Kalkar te beste_no

voorlopige uitspraak
En de brieven die naar het buitenland
gestuurd waren. werden na een paar
maanden beantwoord. en het bleek dat
Duitsland geen onoverkomenlijke be
zwaren kon opnoemen. België volstond
met de bewering dat het in hun land
niet gebruikelijk was "internationa
le verbintenissen te openbaren. met
name niet in het domein van de kern
energie".
Erg sterke argumenten zijn dit alle
maal niet. en op 18 april stond ik
weer voor de rechter. om. nu de argu
menten op tafel lagen. weer een voor
lopige uitspraak te krijgen.
Van de kant van de minister werden
nu wel. juridisch gezien. heel koddi
ge argumenten genoemd: als ik gelijk
kreeg. dan zou de anti-kernenergiebe
weging een overwinning behalen. en
wellicht zou dan ook de Be19ische
AKB een impuls krijgen. daardoor zou
den wellicht beide landen tot het be
sluit komen. zich uit het Kalkar-pro
jekt terug te trekken. en dan zouden
de regeringen ernstig benadeeld wor
den.

Weer kreeg ik geen gelijk. maar de
minister werd naar huis gestuurd met
de uitdrukkelijke boodschap. echte
argumenten te zoeken om d~ openbaar
making nog tegen te houden. En die
argumenten zouden dan van de kant van
België moeten komen.
Als we nu bedenken dat het belang
rijkste dokument de briefwisseling
tussen Nederland en Duitsland is. dan
lijkt me een zeker optimisme over de
uiteindelijke behandeling zeker op
zijn plaats.

nuttig instrument
Hoe kan je nu zo'n langlopende proce
dure volhouden? De zaak zit vol tech
nische en juridische foefjes. en ik
heb de verschillende stappen zorgvul
dig met vele mensen doorgenomen. met
name de stichting Kritische Massa.
die speciaal voor dit soort zaken is
opgericht.
Afstemming met het parlement is voor
zo'n aktueel onderwerp ook bijzonder
nuttig. En in dit geval trof het. dat
ongeveer tegelijkertijd eenzelfde
kwestie speelde bij de SEPt zodat die
tegen de overheid was uit te spelen.
Mijn 'voorlopige' konklusie is in
elk geval: bij zorgvuldige toepassing
is de Wet Openbaarheid van Bestuur
een nuttig instrument. goed bruik
baar voor de anti-kernenergiebeweging.
die vaak met geheime stukken te maken
krijgt.

Theo Haffmans
29 mei 1984



Handel in stroom
Internationale-samenwerking lijkt het sleute1~00rd, wanneer we over onze zui
delijke grens heen kijken. De Nederlandse stroombedrijven gaan samen met de
Be1giese een hoogspanningsleiding bouwen, waardoor de koppelnetten van beide
landen met elkaar worden verbonden. De Belgen werken samen met de Fransen bij
de bouw van nieuwe kerncentrales. De Nederlanders, weer, kopen (atoom)stroom
van de Fransen, omdat die het aan de straatstenen niet kwijt raken. Het lijkt
bijna of niemand nog iets op z'n eigen houtje doet.

bij de bouw van kerncentrales.
De Belgen doem mee aan de bouw van de
nieuwe centrale in Chooz, net over de
Franse grens: de Belgiese elektrici
teitsbedrijven betalen een kwart van
de kosten en het Belgiese bedrijfsle
ven krijgt een deel van de opdrachten.
Daarentegenover- staat Franse deelname
aan de bouw van Doel V. Wanneer daar
mee wordt begonnen is echter nog niet
bekend. Ook leveren de fransen een
kwart van de in Chooz opgewekte
stroom aan België. Dat gaat alweer
voor een prikje, namelijk voor de kost
prijs.
Een belangrijk punt voor Nederland is
dat de Frans-Belgiese afspraken ook
de hoeveelheid en de kwaliteit van het
Maaswater vastleggen. De Fransen heb
ben he100fd te zorgen dat minstens
22 m3 water van redelijke kwaliteit
elke sekonde de grens passeert. Zo
doende kan België weer aan Nederland
garanderen dat de afgesproken hoeveel
heid water door de Maas stroomt.
De kwaliteit van het Maaswater, drink
water voor 5 miljoen mensen, zou zo
zijn gegarandeerd. Daarmee wordt in de
praktijk bedoeld dat de verschillende
vergiften zo ver zijn verdund, dat ze
nauwelijks meer opvallen (zie Onder
stroom nummer 8, jaargang 6).

een patroon?
Nog op een andere manier kan aan deze
voor ons van belang zijn. Ondanks al
le geluiden over eventuele nieuwe
kerncentrales, passen deze ontwikke
lingen wonderwel in die ander strate
gie, waarin goedkope stroom in het
buitenland wordt geproduceerd.
De eerste vijf jaar dient de nieuwe
hoogspanningsleiding voor de import
van Franse (atoom)stroom. Als dat kon
trakt is afgelopen blijft de leiding
echter bestaan. Je zou je af gaan
vragen of de stroom uit Doel Vdan
toch voor de Nederlandse industrie is
bedoeld, zoals Toine Huysmans een jaar
geleden al in Onderstroom uit de doe
ken deed (zie Onderstroom nummer +,
jaargang 7).

Gegevens: Toine Huysmans.
Tekst : Ruud de Koter.

hoogspanningslijn
De Franse stroom moet natuurlijk worden
ingevoerd via Be19i~ Daarom is de SEP
een nieuw overleg begonnen over de bouw
van een 380 kV-hoogspanningsleiding,
die het Be1giese en het Nederlandse
koppelnet met elkaar moet verbinden.
Niet alleen voor de doorvoer van Franse
(atoom)stroom zou dat nuttig zijn, Ook
de import van Be1giese stroom zou er
een stuk makkelijker door worden. Het
langlopende kontrakt is weliswaar aan
de Belgiese neuzen voorbij gegaan, ,maar
er zijn ook nog kortlopende kontrakten.
De SEP geeft.d~t ook als ean van de gro
te voordelen van de nieuw te bouwen
hoogspanningsleiding: aaarmee wordt
het mogelijk de onderhoudsprogramma's
van Nederlandse en Be1giese centrales
op elkaar af te stemmen.Wanneer een
Nederlandse centrale buiten bedrijf is
kunnen de kilowatturen worden geleverd
door een Belgiese, en andersom.
Afgelopen januari is dan ook tot de
aanleg van die leiding besloten.
In april, tenslotte, werd bekend dat
Be1giä en Frankrijk gaan samenwerken

het voordeel?
Volgens de SEP betekent dit kontrakt
een voordeel van f300 miljoen. Dat komt
althans naar voren uit een vergelijking
van deze stroom met de prijs van opwek
king in Nederland. Het werkelijke voor
deel, als het kontrakt wordt vergeleken

handige looptijd
Een andere overweging is dat het om
een vijfjarig kontrakt gaat. Dat maakt
het mogelijk een lagere prijs te be
dingen öan normaal in kortlopende
ad-hoc overeenkomsten wordt betaald.
Die periode van vijf jaar komt overi
gens uitstekend overeen met de plan
ning voor de ombouw van een aantal
Nederlandse centrales op kolenstook.
Wanneer die ombouw klaar is, en de Ne
derlandse kapaciteit dus weer toeneemt,
is het kontrakt zo ongeveer afgelopen.
Het kontrakt, dat met zoveel voordelen
natuurlijk werd gesloten, regelt dat
Nederland verplicht is minimaal 250
dagen per jaar goedkope stroom te im
porteren. De Fransen zijn verplicht
die stroom minstens 330 dagen per jaar
aan te bieden. Samen met de andere be
palingen beteknt dat in vijf jaar
tijds een invoer van 6,3 tot 11,1 mil
jard kWh.
De prijs van deze Franse stroom komt
tussen de 5,225 en 7,0 cent per kWh te
liggen, afhankelijk van de geimporteer
de hoeveelheid. Zelfs in het ongunstige
geval kost die stroom tot november '88,
wanneer het kontrakt afloopt, maar een
Drikje.

Om te beginnen de invoer van de Franse ,met de kosten van andere importstroom,
(atoom)stroom. Daarover is het nodige is kleiner. Hoeveel kleiner is niet pre
bekend geworden door het uitlekken van cies te zeggen, omdat niet duidelijk is
de stukken van een besloten vergadering hoe de prijs van die importstroom zich
-van de kommissarissen van de SEP (novem gaat ontwikkelen.
ber '83). Wim Don, namens de PZEM aanwezig op de
Uit die papieren blijkt dat E1ectricité SEP-vergadering, stelt hier tegenover
de France, het Franse staatsstroombe- dat het kontrakt voor de Nederlandse
drijf, zelfs met het aanbod was gekomen staat een strop van f600 miljoen gaat
om goedkope stroom aan Nederland te 1e- worden. Dat zijn dan de gemiste wins-
veren. De Fransen zitten namelijk met ten uit het aardgas dat anders in
een grote overkapaciteit aan elektries Nederlandse centrales zou worden ver-
vermogen, vooral in de vorm van kern- stookt.
centrales. Zij boden dan ook een vijf- Voor hem is dat echter geen aanleiding
jarig kontrakt aan. om voor te stellen er vanaf te zien.
De SEP vond dit aanbod wel interessant. Integendeel, hij vraagt zich af het
Ze begon er dan ook over te onderhan- voordeeltje van de SEP niet doorge-
delen, met als inbreng dat ze voor sluisd kan worden naar de industrie zo-
deze stroom alleen de brandstofkosten dat duidelijk kan worden gemaakt 'dat
~il betalen. Die elektriciteit is dan SEP de zorgen van de Nederlandse rege-
ook bijzonder goedkoop, omdat de af- ring deelt en dat zij bereid is aan de
schrijvingskosten van de centrales oplossing van de problemen mee te wer-
waar de stroom wordt opgewekt voor re- ken'.
kening van de Fransen komen. De PvdA-bestuurder Don en minister

Van Aardenne blijkén precies op dezelf
de lijn te ,zitten. Van Aardenne ziet in
strop van f600 miljoen voor de Neder
landse staat geen reden om een vergun
ning te weigeren, onder het wel erg op
pervlakkige voorwendsel dat het een
zaak van de SEP is. Gezamenlijk zoekt
men uit of deze SEP-winst aan de indus
trie kado kan worden gedaan, terwijl
zo wel duidelijk is wie de jaarlijkse
'tegenvaller' voor de staatskas mag
gaan betalen.
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MILIEUBOEKEN KATALOGUS

ties tot milieu-spelen.
Oe Milieuwinkel is in 1981 opgericht
door de Vereniging Milieudefensie. Het
doel van de Milieuwinkel is de grote
informatiestroom die op milieugebied
is ontstaan toegankelijk te maken. Zij
is landelijk verkooppunt van alle in
Nederland verschijnende milieupublika
ties en van de meest interessante en
gels en duitstalige boeken. Daarnaast
verstrekt de winkel informatie over an
dere mil ieuorganisaties. i s er een
knipseldokumentatie. een uitgebreid
adressenbestand en veel gratis informa
tiemateriaal aanwezig.
De milieuboekenkatalogus is een bruikba
re gids om zicht te krijgen op de on
telbare publikaties op dit gebied. De
kata10gus telt 120 pagina's en is voor

Harry Wijnberg

Als eerste in Nederland heeft de Milieu·
winkel te Amsterdam een milieuboeken
kata10gus uitgegeven. Deze katalogus
geeft een overzicht van wat er op inter·
nationaal milieugebied aan boeken te
koop is. De vermeldde boeken en brosju
res hebben vooral betrekking op het
'grijze' milieu. Oat wil zeggen dat het
onderwerpen betreft op het gebied van
afval. chemica1i@n. energie. water. voe·
ding. ekologie. politiek en dergelijke.
De uitgaven varieren van studieversla

.:__ ~'lgen. l~esmateriaal' rapporten en skrip-
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heil in zien dit onderwerp te bespre
ken in een blad dat zichzelf ken
schetst als orgaan van de anti-kern
energiebeweging. Dit lijkt mij even
zinledig als bijvoorbeeld een ver
toog over medische aspekten van anti
conceptiemiddelen in de Osservatore
Romano."
Sommige mensen kan je niet dwingen
de waarheid te zeggen. maar je kan
ze wel dwingen steeds schaamtelozer
te liegen.

1884 ~
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MILIEUWINKB.
TELEGRAM AAN DE KEMA

Na het bekend worden van de ontmante-
, 1ing van de KSTR-onderzoeksreaktor va

de KEMA én van de plannen voor nieuwe
kerncentrales reageerde de AKB-Arnhem
met het volgende telegram.

Aan de direktie KEMA
utrechtseweg 310 Arnhem
STOP KERNENERGIE
Gefeliciteerd met afbraak kern
reaktor stop nu nog dodewaard
stop borssele stop en kalkar
stop vier nieuwe kerncentrales
stop afval stop geldverspil
ling stop

AKS-Arnhem

LATZKO IS ZIJN MENING KWIJT

Aangezien we geen 5. maar 10 jaar
verder zijn leek het interessant bo
vengeno~e professor eens met zijn
eigen uitspraak te confronteren. Bo
vendien had latzko in dat Bèta arti
kel gezegd dat voor alternatieve
energiebronnen een extra inspanning
gewenst is. "Zij (de alternatieven)
zijn te lang over het hoofd gezien.
We hebben allemaal met oogkleppen
op gelopen."

Medio april heb ik een brief gestuurd
met het verzoek aan latzko om
Onderstroom een interview te geven.
met name over het kernafval probleem
en de verschillende energiedragers.
Dit laatste dan om eens te zien hoe
het met de tegenwoordige staat van
de oogkleppen gesteld is.
Een week later kwam de afwijzing bin
nen. met de volgende argumentatie:
"Naar mijn stellige overtuiging zou
de wereld er beter uitzien als een
ieder die via interviews of anders
zins in de openbaarheid treedt zich
hierbij zou beperken tot onderwerpen
waarover hij/zij een wezenlijke in
breng kan leveren. Waar het onderwer
pen van concrete aard betreft. impli
ceert deze eis.naar mijn mening al
thans. enige praktijkervaring ter
zake. Voor wat kernafval betreft vol
doe ik niet aan deze eis."
Een zeer vreemde zaak: tien jaar ge
leden was latzko aanmerkelijk minder
bescheiden. Bovendten een wat kinder
achtige manier om niet terug te hoe
en komen op eerder gedane uitspraken.
Een schijnheilige benadering die nog
eens wordt onderstreept met een an
dere passage uit het antwoord van
Latzko:
"Ook als ik wél voldoende praktijk
ervaring met betrekking tot kernafva1
zou hebben. dan zou ik er nog weinig

Kwa energievQorziening hebben we in
Nederland een heel netwerk van raden.
commissies. werk- en stuurgroepen.
Een persoon die in veel van deze
commissies zitting heeft (en had) is
de delftse hoogleraar ir.D.G.H. latz
ko. Hij bekleed in Delft de TH-leer
stoel werktuigbouwkunde; in het bij
zonder de constructie van kernreak
toren.
Onlangs werd ik gewezen op een uit
spraak van deze professor in Bêta
(26 oktober 1974). De interviewer
stelde de volgende vraag':
I:"Bent Uvan mening dat met de
ontwikkeling van kernenergie beter
gestopt kan worden als niet in 5 tot
10 jaar definitief aangetoond wordt
dat het afval goed kan worden ver
werkt en opgeslagen?"
latzko: "Daal' ben ik het mee eens. Het
gehele systeem moet bekeken worden
en dat betekent ook het gedurende
eeuwen buiten de biosfeer houden van
het afval."
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slechts 2.30 (de portokosten) te bestel
len. of kan voor 1.50 worden afgehaald
bij de Milieuwinkel.
De Mi li euwi nke1
weteringschans 207
1017 XG Amsterdam 020-244989

MET DE ENERGIEKARAVAAN MEE
OP STAP
De voorbereidingen van de Energiekara
vaan. die deze zomer langs de Neder
landse kust trekt. zijn al voor een
groot deel rond. Theatergroepen zijn
'gekontrakteerd'. de tentoonstelling
is ontworpen. tenten en vrachtauto's
besproken. folders en affiches in aan
maak •••• Al met al zijn er zo'n 40
mensen aktief in de voorbereiding be
trokken.
De Energiekaravaan zoekt nu nog mensen
die in de zomer mee trekken. Er zijn
dan allerlei klussen te doen: tenten
opbouwen en afbreken. op het terras
werken. koken. licht en water aanleg
gen. de bezoekers-sters ontvangen.
publiciteit maken in omliggende dorpen
en campings. het 'spel zonder atomen'
koördineren en dergelijke.
Je kunt je opgeven voor deze aktieve
vakantie bij Frans Schliekelmann (080
225408) en Puk van Meegeren (080
562318). Op 15 juli 84 is er in Am
sterdam of Utrecht een grote voorbe
reidende bijeenkomst voor iedereen die
mee gaat. De Karavaan start 25 juli 84
in Cadzand. en trekt via Vlissingen.
Noordwijk en Velsen naar Den Helder.
Oaar worden op 15 augustus voor de
laatste keer de tenten afgebroken.
De Energiekaravaan wil op een speelse
manier informatie verspreiden over al
lerlei aspekten van energie. In de vo
rige Onderstroom staat meer over het
doel en de opzet.
Het organiseren van zo'n karavaan kost
veel geld. Gelukkig zijn er al wat sub
sidies binnen, maar giften zijn nog
steeds welkom: giro 1568566 tnv Gelder
se Stroomgroepen ovv Energiekaravaan.

KATALOGUS AV-PRODUKTIES OVER
MILIEU EN ENERGIE

De Stichting voor Milieu-edukatie
heeft een tweede (her.ziene) druk van
de katalogus audiovisuele produkties
over energie en milieu uitgebracht.
Het overzicht is het enige in zijn
soort. Met name zijn produkties opgeno
men die krities zijn en aandacht beste
den aan de maatschappelijke kant van
de problematiek.
De katalogus is op de eerste plaats be
doeld voor het onderwijs. vormingswerk.
en mensen uit milieu- en energiegroe
pen.
De katalogus is te verkrijgen door
8.50 over tel maken op giro 3180199
van St voor Milieu-edukatie te Utrecht
ovv 2e druk av-katalogus.

URENCO-KONTRAKT MET BRAZILIE
AFBESTELD
Een wrange gebeurtenis: Urenco levert.
op verzoek. vanaf half 1983 géén ver
rijkt uranium meer aan Brazili~. Brazi
li~ krijgt uitstel van levering tot
1988. De bouw van de kerncentrales An
gra II &III waarvoor het verrijkt ura·
nium is bedoeld. is nogal vertraagd.
Ze komen niet vóór 1990 in bedrijf. En
dan te weten dat de uitbreiding van Al
melo volgens de regering zo snel moge
lijk moest gebeuren. omdat Brazili~

snel het verrijkt uranium nodig zou
hebben.
Het ziet er naar uit dat ze Urenco he
lemaal niet meer nodig hebben. Rond
1988 komt de Braziliaanse verrijkings
fabriek in bedrijf. Het Urenco-kon
trakt wordt waarschijnlijk niet alleen
uitgesteld. maar bijna zeker afbesteld.
Het kontrakt bedraagt 10 tot 20% van
Urenco"s orderportefeuille (ongeveer
0.7 a 1.4 miljard gulden). Het wegval
len van deze order betekent dat de ge
hoopte winst omgezet wordt tot blij
vend verlies tot zeker 1990. En het
ging financieel toch al slecht. Het
verlies van UCN van 1969 tot 1-1-84
is 95 miljoen gulden. Ze hebben in die
14 jaar nog nooit winst gemaakt.
(Joop Boer; bronnen Fin Dagblad 1-2-84
Tubantia 17-2-84 en Nuclear Fuel
26-4-83)

duurzame
energie

Sinds enkele jaren geeft het tijdschrift
Duurzame Energie konkrete informatie
over de toepassingen en achtergronden van
de duurzame energiebronnen. Over de tech
nische aspekten. Over de ontwikkelingen in
het buitenland. Over verkrijgbare installa
ties. Over research en praktijkervaringen.
Maar ook over juridische aspekten. Over
direkt toepasbare suggesties voor zelfbou
wers. En over politieke en ekonomische
ontwikkelingen.
Niet alleen over windmolens en zonne
kollektoren. 06k over aardwarmte, water
kracht, golf- en getijdencentrales, biogas,
warmtepompen en opslagtechnieken.

Het tijdschrift Duurzame Energie is in 1981
opgezet door de Organisatie voor Duur
zame Energie en was toen vooral gericht op
bouwers en gebruikers.
De laatste jaren is de belangstelling voor
duurzame energie echter van alle kanten
toegenomen.
Daarom is met ingang van 1984 de opzet
van het tijdschrift flink verbreed.

FEEST IN ZEEUWS VLAANDEREN EEN
SUKSES

"Het is een sukses geworden. Er waren
we1 300 mensen en de sfeer was prima".
vertelt Toine Huismans over het feest
dat de Werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaanderen op 2 juni had georganiseerd
ter gelegenheid van hun vijfjarig be
staan.
Voordat de muziek los barstte. was er
eerst een soort overleg van Zeeuwse
energiegroepen en Milieudefensie. Hèt
gespreksonderwerp waren de plannen
voor nieuwe kerncentrales en hoe die
tegen te houden. De groepen hebben af
gesproken om regelmatig bij elkaar te
komen om akties op te starten. Op het
moment denken ze aan het uitgeven van
een energiekrant en het lobbyen bij
gemeenten en Provinciale Staten.
Tussen de muziek en het theater door
hield Toine 's'avonds nog een toe
spraakje. Hij wees onder andere op de
dreigende militarisering van Zeeuws
Vlaanderen: kerncentrales in Doel. ra
ketten in Woensdrecht en mogelijk nog
meer kerncentrales in Borssele. De
feestdag viel ongelukkerigerwijs samen
met de akties in Woensdrecht. Om hun
solidariteit uit te drukken hebben ze
nog een telegram gestuurd. (PvM)

Abonnement

:J Ik wil mij graag abonneren op het
tijdschrift Duurzame Energie.

C Ik wil graag eerst een proefnummer

Naam

Straat

Postcode. plaats

Land

datum

handtekening

Ik wacht met betalen op uw acceptgirokaart.

Het abonnementsgeld bedraagt f 26.- per
jaar. (Belgi~: Bfr. 500 per jaar)
Een .proefnummer kost f 2,50.
(Belgi~: Bfr. 50)
Duurzame Energie verschijnt 4 x per jaar.

Postbus 19259, 3501 DG Utrecht
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