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redactioneel 

Ik ben wat je zou laD1nen noe
men een 'krities konsument',dat 
wil zeggen dat ik zo af en toe 
de verpaldcing wn een :JUP8r
markt-artikel goed bestudeer. 
Het wil nogal eens worlcomen 
dat de datum wn uiterste houd
baGmeid wordt overschreden en 
dit is dan ook -niet toewUig
meestal de uiterste verkoopda
tum. 
Zoals een koe de neiging maar 
niet lam ondenfnddcen om zo 
veel mogelijk fi'WJ wn butten 
de prikkelt:lra«lverspe't'f"ring te 
grazen, zo heb ik de merlewaar
dige neiging om in een aqJer-
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markt een pak melk steeds wn
uit het onderste, eventueel nog 
met een hekwerkje afgeslo~ 
winkelrek te graaien. En dan 
nog het l.fefst het pak rechts
of Unies-achter-onderin. Datu
mee hoop ik verzeleerd te zijn 
wn de Jorvste produktiedatum, 
ook al ben ik dan soms ge
dwongen om -met het oog op 
de houdbaarflefd- de melk ter 
plelcke op te drinken. 
Toch -en misschien komt dat 
omdat meerdere ~consumenten 
zo kwalitettsbewust graaien
overkomt het me wel eens dot 
ik met een pak overjarige melk 
tlal& kom. 

Maar nog nooit heb ik daarmee 
de ltmdeUjke pers gehaald ! 
Alewouw Van Agt en de Direk
teur wn de PNEM, ir.. J. van 
Rooy is dit wel gelukt; al heb
ben ze zelf daar maar weinig 
\11001' hoeven doen. 
Bij hen worden de boocischappen 
kemeUjk thuisbezorgd. Maar 
me'W"'UW Van Agt behoort niet 
tot de 'Jcritfeae I«Jnswnenten; 
zij kijkt een gekregen doosje 
zout zogezegd niet in de bek, 
want zij had er de politie \11001' 
nodig om haar te tfppen owr 
een doosje zout wn ortbe3temde 
datum. De politie moet hier 
hebben vermoed, dat het 
ging om 'n doosje overjarig zout. 
Immers, op de verpakking stond 
achter "BEW.ARE" helemaal. 
géén uiterste verkoopda.tum 
ingepotllld. 
Enfin, ik stuur m'n overjarige 
melk voortaan ook maar naar 
mevrouw Van Agt. Mijn overja
rig zout bewaar ik zelf, want 
cblrmee schijn je een echte 
leembom te lamnen maken. 

Bij the way, hebt u vroeger ook 
leren waasen en koken bij Moor
tje Nau.tG ? Ze doet nu zelf de 
wtle was bij de kemcentnlle in 
Dodewaard. 
Ik heb me onlangs ook door haar 
laten rondleiden op zo'n 'anti-

besmettingswftte sloffen'-tocht 
door de centrale. 
En echt, Moortje heeft me wl
ledig 1cunnen geruststellen. 
ElgenUJk is zo'n leemcentrale 
niet wel meer dan een h)lper
modeme, uit de lefuiten gewas
sen, AmerDcuanse huts-tuin-en
keulcerrlceuken Een hypermo
derne oven met wel duizend 
knopjes en lampje&, te gek, een 
soort reusachtige anelkoolcpan. 
waar af en toe wat gesis uit 
ontanapt en wel honderd lcolcs in 
kablwitte kobld.edfng. Echt, 
niks aan de hand. 
En het leukste wn de rondlef
ding vond ik dat Maartje ons 
aan het eind door zo'n grappig 
poortje leidde en dan gingen 
er wel honderd toeters en beDen. 
Sommige van ons Ironden er 
maar niet genoeg wn krijgen 
om steeds weer vrmtl( de 8nel
koolcpan door dat poortje te 
n:lr1rlen. Het was net de Eftelinfl 
al zagen ze er op d'n duilr wel 
wat roodgeslagen uit. Van de 
inapanning, denk ik. 

Op 20 oktober -ja,ik wordt 
weer aktief- was ik even in 
Brussel op de Vredeademonstra
tie. U heeft 't wst ook fn de 
Ieranten gelezen. Ik was daar 
één wn de 200.000, nee, 100.000, 
nee, SO.OOO demonstranten. In
middels ben ik er achter geko
men hoe de vorlc echt fn de 
steel ztt: Het waren er echt 
200~000, nee, 100.000, nee, 
so.ooo !! Ik heb ze nameUjk 
zelf geteld. Vergeleken bij dte 
atra soo.ooo handtelc8ningen 
tegen de lc:ndsralcetten,dte ik 
nog moest verzamelen, zoals 
u weet, was dat teUen wn dfe 
demonstranten in Brussel 'n 
fluitje wn 'n f1Y111C. 
Toen ik de volgenie dag de 
krant las, was ·ik stomverbaaad 
dat de Belgische OpsportnQs 
Brigade er maar SO.OOO geteld 
had. 
Ik Bob gebeld. "Ach, gij zijt ze
leer Kuifje wn d'n AWecht", zo 
reageerde die'n Bobbie, "maar 
't waren er just so.ooo wn d'n 
CeeVeePee, Z1D'U\e, die andere 
demonstranten waren enkeld 
WGUwen en oppoeanten wn 
lfenb. •• " 
Het moet de KKN atnllcs ple
zant fn de oren klinken al8 
Lubbers straks \IUStstelt dat er 
niet 4 majoen mensen, doch 
maar 2 majoen CDA-stemmers 
getekend hebben!! 



E~n pOnypark op Moerdijk 

Dankzij het zonnetje en de vriendelijke sfeer zou je haast 
vergeten waar het om ging. Maar de boodschap was duidelijk: 
Stop kernenergie : 
De gemoedelijke bezetting van het industrieterrein Moerdijk 
op 5, 6 en 7 oktober liet niets te wensen over. Wedden dat 
Lubbers en co. weer de sfeer gaan vergallen ? 

Toen ik in mei hoorde van de 
plannen voor een tentenkamp 
bij Moerdijk in oktober, ver
klaarde ik de organisatoren 
voor gek. Met het hoofd in 
de wolken en de voeten in de 
modder, ik zag het al hele
maal voor me. Gelukkig liep 
het anders. 
Het tentenkamp droeg letter
lijk en figuurlijk een zonnig 
karakter. Alleerst hadden we 
een fietstocht Tilburg-Breda
Zevenbergen-Station Lage Zwa
luwe. Vandaar langzaam rijdend 
/wandelend in een grote, fees
telijke stoet naar het indus
trieterrein. 
De politie was bloednerveus en 
zou dat het hele weekend nog 
blijven. surveillance-auto's, 
busjes en motoren reden af en 
aan en ze stonden stil bij 
elk kruispunt. Bij de ingang 
van het kampeerterrein stond 
een busje, waarin de man-met
de-blauwe-pet turfde hoeveel 
mensen er in- en uitgingen. 
Desalniettemin een goeie cam-

ping : fijne, droge grond, 
vliegerdemonstraties en ' s 
avonds disco. 

rampenplan 

Het terrein was verdeeld in 
drie zones, regio Noord, West 
en Zuid-Oost, zodat je meteen 
wist waar je je tentje kon 
plaatsen. Voor het eten zorgde 
Rampenplan uit Limburg en dan 
was er ook nog een grote cir
custent als verzamelpunt en 
daar geschiedde ook het cultu
rele programma van Nix Nukes. 
Zondagmorgen, op naar de Moer
dijkbrug. Spandoeken ophangen 
en leuzen kalken, je kent het 
wel. In ieder geval zag de 
brug er na de actie een stuk 
leuker uit. En toen: PATS 
BOEM, actie, sensatie. De pers 
sprong er bovenop toen de 
politie enkele actievoerders 
van de weg droeg. De politie 
was, zoals gezegd, behoorlijk 
gespannen en zo kon je ze 'ns 

lekker pesten. Dat deden ze 
zelf ook met hun foto- en 
filmcamera's die niets en nie
mand ontzagen. Wat ze met die 
films doen ? Ik weet het niet. 
Misschien gebruiken ze ze als 
vervanging voor de pornofilms 
die de ME krijgt voorgeschoteld. 
Of we verschijnen in het voor
programma . Hoe dan ook, het was 
bijzonder vervelend. 
Goed, en toen gingen we naar 
Dordrecht om in de tuin van Van 
Aardenne een grandiose picknick 
te houden. 
Heel erg leuk was de langzaam
aan actie on de snelweg. Er 
reden vier auto 's naast elkaar 
en de snelheid lag niet veel 
hoger dan zo~n veertig kilo
meter per uur. Het gevolg was 
een file van wel 35 kilometer. 
Dat konden ze ons niet meer 
afpakken. 

doofpot 

De toegang tot het karige 
stulpje van Van Aardenne was 
hermetisch vergrendeld. Een 
brug stond open en voorts we
melde het er van de hekken, 
honden en blauwe petten. De 
minister van Economische Zaken 
was niet thuis, hij zat op de 
Antillen. In plaats van aan hem 
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werd aan een politieman een 
doofpot overhandigd in de 
vorm van een vuilnisbak. 
Er zat verder niets anders op 
dan op de straatstenen te pick
nicken. Een actievoerder pres
teerde het om een rookbommetje 
tussen de overige demonstranten 
te gooien, maar verder was het 
wel gezellig. En toen hoorde ik 
gelijk dè antikernenergiekreet 
van het jaar. Cowboy Henk: "Wat 
wil cowboy Henk op Moerdijk?" 
Allen: "Een ponypark: ! ! " 
En verder bleef het een gezel
lige boel. We hielden spontaan 
een brug bezet en een klein, 
onschuldig rubberbootje werd 
direct door een speedboot van 
de waterpolitie onderschept en 
meegesleept (ik heb er nooit 
meer iets van qehoord ••• ). 
Tijdens de picknick waren er 
zeker duize>nd demonstrat')ten OP 
de been. 
was de heenweg eê~ grote 
demonstratie geweest, de uit
tocht verwaterde. Het grootste 
deel van de actievoerders pak
te de trein en ging naar huis. 
Enkele honderden vertrokken 
weer naar het tentenkamp. 
In de tussentijd was er in de 
grote tent op het terrein een 
manifestatie geweest waar al
lerlei kleinschalige, milieu
en antimilitairistische 
organisaties zich presenteer
den. Veel bekijks was er 
vanuit de dorpen rond het 
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terrein, zoal Moerdijk en 
Lage Zwaluwe. 

veiling 
Na het avondeten ~erd in de 
grote tent bet industrieter
rein geveild. Voor de openbare 
verkoop van de percelen be
stond veel belangstelling. 
Mensen wilden grond voor een 
zwembad, griesmeelfabriek, 
ponypark, hekwerkbedrijf enzo
voort enzovoort. 
In totaal werd voor het ter
rein 90 miljard gulden neer
gelegd. De doelstellingen 
van de bedrijven moesten ui
teraard stroken met die van 
het tentenkamp: geen kern
centrales of afval op het ter
rein. 
Om elf uur 's avonds gingen 
we nog even bij de Shell. Er 
was alle reden toe om die 
gigant met een bezoekje te 
vereren als we toch in de 
buurt zijn. Verder dan een rij 
ME kwamen we niet. Gelukkig 
was er tijd voor spelletjes. 
De ogentest, de schrikactie en 
iene-miene-mutte. Bij dit 
laatste spelletje deed de ME 
niet mee. Ze hadden het zeker 
te druk ofzo. 
Toen alle spelletjes op waren 
gingen we weer terug. En die 
busjes en motoren maar karren. 
OVerigens had de politie die 
ochtend de polder bij Moerdijk 
helemaal afgezet. Vanaf zeven 
uur ! Toen sliepen we nog ! 
De volgende dag, maandagmor
gen, werden de resultaten van 
de openbare verkoop, alsmede 
een ongedekte cheque ter waar
de van 90 miljard gulden, 

overhandigd aan de directeur 
van het IBM, eigenaar van de 
grond. Van de Put, de direc
teur dus, kreeg op het hart 
gedrukt dat er slechts 

plaats zou zijn voor het 
ponypark, het hekwerkbedrijf 
e.d. 
Nadat de resultaten 
waren afgegeven, werd de 
laatste actie gevoerd. Om 
twaalf uur gingen de sirenes 
loeien, het alarm van een lek
kende kerncentrale trad in 
werking. Actievoerders vielen 
radio-actief besmet op de 
hoofdstraat van Moerdijk, en 
stropoppen brandden tot op het 
asfalt af. 
Heel Moerdijk kwam kijken naar 
de zwarte rook en de slachtof
fers. 
En toen stonden we weer op. 
En toen ging het regenen. Maar 
we zongen hard, zodat heel het 
dorp wist "We komen terug". 
De poli tie zong mee. Want ook 
zij zullen weer van de partij 
zijn. 
Van de arrogante macthebbers 
kunnen we alleen maar het 
ergste verwachten. Ze zullen 
de kerncentrales er door druk
ken. Maar die kanen er niet. 
De voorbereidingen voor de 
wedloop zijn in volle gang. 
Het tentenkamp betekende een 
"Klaar voor de start?". Nu is 
het wachten op het moment dat 
Den Haag zegt "Af !". 

Thijs Belgers 



boekbespreking 

TOO HOT To HANDLE? wat opmerkingen en citaten uit een aktueel 
amerikaans boek over: liloeiale en politieke vraagstukken met 
betrekking tot het beheex: van radioaktief afval. 

cipiële vraag stellen of men zich 
Überhaupt met de opslag wil in
laten. Immers de creatie van een 
opslagplaats is de garantie voor 

Het boek om begrip te proberen organen en processen aangaande de opslag van toekomstig afval! 
te ontwikkelen voo;r: problemen het beheer van radioaktief afval. Het dilemma wat te doen met het 
welke om de hoek komen kijken Enige jaren na de opatarting van bestaande afval mag natuurlijk 
wanneer men nu eenmaal met dat de commerciële kernindustrie in niet voorbij gegaan worden. 
gevaarlijke afval zit te kijken. de v.s. heeft die zelfde indus- Dan maar opslaan in een Chinese 
Hieronder een opsomming van de trie twee opwerkingsfabrieken ge- woestijn of Duitse zoutmijn of 
inhoud: bouwd. Beide fabrieken waren niet Belgische Kleilaag of Groningse 
1. The Radioactive Waste Manage- succesvol om diverse economische, zoutlaag? 

ment Problem. technische en veiligheidsaspekten. De discussie zal de eerste tijd 
2. Science and technology of the Beide werden ze danoOk gesloten. nog niet afgesloten kunnen wor-

sources and Management of Er bestaat geen verwachting ten den. 
RB.dioactive Wastes aanzien van de heropening. Het 

3. NUclear Waste Management and probleem staf>8nt zich letterlijk 
Risks to Human Health. en figuurlijk op. Hoe zal de 

4. Publlc attitudes toward Radio- bevolking reageren op beslissing 
active wastes tot de bouw van een opslagplaats 

5. How safe is safe enough? De- voor radioaktief afval. Hoe staat 
terminants of Percieved and het met de normering? blijkt dat 
acceptable risk de opslag van radioaktiviteit in 

6. The politics of nuclear waste bijvoorbeeld ~oerdijk volgens de 
management officiële amerikaanse normen uit-

.,. Value issues in radioactiva gesloten is in verband met de J)e-

waste mangement. volkingsdichtheid. 
Nu weer terug naar het nederlands:uiteraard moet men zich' de prin
Ui t het bevenstaande kunt u op-
maken dat Management ruimer moet 
worden gezien als Beheer. 
Het boek begint met een overzicht 

Too hot to handle? I social and 
politica! issues in the manage
ment of radioactiva wastes. I 
ed. by Chales A. Walker (ed al.) 
New Haven, London, Yale univar
sity Press, 1983. xiii, 209pp. 
ISBN Q-300-02993-4 pbk. 

Toon de Laaf 

van de geschiedenis van het Mana
gement van net radioaktieve afval. 
Hierbij komt ter sprake wat de 
rol van de nucleaire industrie in 
de toekmo!~ hierbij is. Het ge
geven van dit gedeelte wordt ge
tekend door de grootschaligheid 
van dez.e tak in de Verenigde 
Staten. Daat:bij komt de verwe
venheid met de militaire fabrie
ken met hun produktie van 
nucleaire wapens. De hoeveelhe
den militair nucleair afval zijn 
aanzienlijk groter dan de hoe
veelheden afval van commerciêle 
installaties. ·wetenschap en 
techniek in het produktieproces 
van radioaktief afval en de mo
gelijkheden van opslag, de bio
logische effecten van straling, 
houdingen van het grote publiek 
t.o.v. kernenergie. Bet natuur
lijk gevolg van risiko van tech
nische ontwikkeling en wegen om 

"gtove-bo:c" voor proeven met radio- aatieve sto f'f'e't 

daar mee om te gaan.. Politieke 
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Aardgasbel als melkkoe 
Een gemiddeld huishouden zou ze
ker f 35,- per maand minder voor 
zijn gasrekening hoeven te beta
len als hij voor zijn gas even
veel zou moeten opbrengen als de 
industriële grootverbruiker. 
Kunstmatig worden de tarieven 
voor kleinverbruikers stelsel
matig verhoogd - komend jaar 
weer met 3,4 cent per m' - en 
voor grootverbruikers verlaagd 
(onlangs weer met 8 cent perm'). 
De aardgaswinsten van Shell en 
Esso en de Staat, die samen de 
Gasunie bezitten, zijn boven
dien nog steeds zo hoog dat zij 
zich zonder mopperen nog verder 
subsidies kunnen veroorloven. 

Zo kennen we de "gigantenregeling", 
het goedkope tarief voor de tuin
bouw en lagere prijzen voor het 
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exportgas (Belgiê kon daardoor 
zijn gasprijs ~1 verlagen voor 

nog zal mislopen. 

de kleinverbruikers!). Onlangs Uit de papieren die onlangs uit 
is nog een andere steunregeling het Ministerie van Economische 
uitgelekt: een gigabtensubsidie zaken zijn buitgemaakt, blijkt 
aan Aldel. Deze aluminiumfa- dat Minister van Aardenne met 
br~ek uit Delfzijl is een volle Boogovens een nieuw contract 
dochter van Boogovens en ontvangt heeft kunnen· sluiten, waarin 
vanaf de jaren '60 zijn aardgas hij belooft om Aldel gas te 
uit Slochteren voor een belache- leveren voor de prijs van kern
lijk lage prijs. Biervoor geldt energie. En zoals we ons nog uit 
een contract tot 1998 waarbij de BMD-diskussie herinneren, 
de gasprijs nauwelijks verhOOgd ligt de prijs daarvan - volgens 
mag worden. Terwij 1 de klein ver- Economische Zaken - ongeveer de 
bruikers alleen al de laatste 10 helft onder die van elektrici
jaar een prijsstijging van so• teit uit gasgestookte centrales. 
bovenop de gemiddelde prijsstij- Als argument daarvoor noemde 
ging voor het gas moesten beta- de minister in een vertrouwe-
len. Een duar contract dus, lijk overleg met de Tweede Ka-
waardoor de Staat miljarden aan mer dat de Zeeuwse concurrent 
aardgasbaten is misgelopen en P~chiney - ook een aluminium

smelter met zo'n belachelijk 
hoog energieverbruik - &Sk elek
triciteit uit een kerncentrale 
ontvangt: die van Borssele. 
En dat de importstroom uit 
kerncentrales in Belgiê, West
Duitsland en Frankrijk, toch 
ook goedkoper is dan ons eigen 
aardgas. 

diefstal 
Maar behalve dat de VVD zo op 
onze kosten uit de schatkist 
steelt, zadelt hij ons ook nog 
op met een nieuwe blanco cheque 
De Staat blijkt volgens dat 
nieuwe, geheime contract, ga
rant te staan voor de sluitings 
kosten als Aldel alsnog op de 
fles gaat. 
Na het herenaccoord van Terlou~ 
met Shell en Esso, en de gouden 
handdruk van van Aardenne aan 
RSV, nu dus opnieuw een onge
dekte cheque aan Hoogovens. 
Wie wordt de volgende Minister 
van Ecenomische Zaken die de 
gasprijs verhoogt? 

Wilbert Willems • 



BIOGAS: ENERGIE UIT AFVAL 

Piet Horsten 
Lowie van Erk 
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Biogas: een fenomeen dat zich de laatste jaren in een stijgende 
belangstelling mag verheugen. En niet alleen vanwege de onmis
kenbaar economische voordelen,maar meer nog wegens een aantal 
belangrijke milieu-hygiênische aspecten. 
Deze laatstgenoemde factor vormt de basis van deze aflevering 
van Belicht. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op methaangisting,biogas,stort
gas,industrieel afvalwater en Rijkswaterzuiveringsinstallaties 
(RWZI's). 

Op tal van plaatsen in de na
tuur treedt methaangisting op, 
zoals in moerassen,sawahs,mod
der van sloten en zoetwaterme
ren,de pens van herkauwers en 
de dikke darm van dieren. In 
Noord-Holland is ook sprake 
van brongas ,maar dit is echter 
aardgas,gevormd uit ongeveer 
8000 jaar oude sedimenten. 
De vorming van brandbare gas
sen in de natuur was reeds in 
de oudheid bekend. Er is een 
geval bekend van rond het be
gin van onze jaartelling dat 
bij het Rode Klif bij Staveren 
een gasuitbarsting plaatsvond 
die drie dagen aanhield. De 
gassen ontbrandden aan de lucht 
tot geweldige vlammen,waardoor 
de bevolking overtuigd was van 
de aanwezigheid van een vuur-

8 

spuwende draak. 
In 1776 werd door ene meneer 
Volta voor het eerst de rela
tie gelegd tussen de gaspro
ductie in moerassen en de af
braak van organisch materiaal. 
Het gevormde gas werd in 1806 
herkend als methaan (CH4). 
Steeds wanneer methaangas word 
gevormd,gebeurt dit onder na
genoeg àezelfde condities: re
latieve afwezigheid van zuur
stof en de aanwezigheid van 
organisch materiaal. 
De laatste jaren is methaangis
ting weer sterk in de belang
stelling gekomen. In de eerste 
plaats als productiemethode 
voor een gemakkelijk te hante
ren en relatief goedkope ener
giebron. Vooral in ontwikke
lingslanden kunnen hierdoor 

veehouders een zekere mate van 
zelfvoorziening verzorgen met 
betrekking tot de energiebe
hoefte,terwijl een bijdrage 
wordt geleverd aan het tegen
gaan van ontbossing en epide
mische ziektekiemen en deson
danks de bemestingswaarde van 
de grondstof intact blijft. 
In het westen spelen dit soort 
voordelen minder of zijn zelfs 
als nadeel aan te merken. Bio
gas is geen oplossing voor het 
probleem mestoverschotten. 
Een tweede reden voor de gro
tere belangstelling is de toe
passing ervan bij verschillen
de vormen van afvalverwijde
ring,waarbij als voordeel mag 
worden aangemerkt dat in dit 
geval ook het probleem van de 
stankoverlast wordt opgelost. 
In z'n algemeenheid laat het 
proces zich als volgt beschrij
ven. 
Methaanvormende organismen, 
voor zover bekend steeds bac
teriên,komen alleen voor bij 
zeer lage zuurstofgehalten 
(kleiner dan 1 ppm1 parts per 
million). Men kent op het mo
ment een tiental van deze bac
teriên die qua uiterlijk sterk 
uiteenlopen zowel in vorm als 
kleur. De sterke kleuring van 
de bacteriên is een gevolg van 
de aanwezigheid van grote hoe
veelheden co-enzym,die een be
langrijke rol spelen bij de 
methaanvormende reacties. De 
bacteriên voeren deze· reacties 
uit om energie te krijgen voor 
celgroei. Er zijn verschillen
de mogelijkheden. 
1 : uit kooldioxide, 
C02 + 4H2 ~CH4 + 2820 ofwel 
kooldiÖxide +waterstof--+ 
methaangas + water. 
Deze reactie speelt zich af in 
ingewanden. Het benodigde 
waterstof wordt geleverd door 
begeleidende micro-organismen 
die alleen van deze voor hen 
levensvoorwaarde worden voor
zien wanneer het 82 wordt weg
genomen. Er is dus sprake van 
symbiose. 
2: uit azijnzuur, 
CH3COOH-+ CH4 + C02. 
Dit speelt vooral een rol in 
slibgistinqtanks. Om deze re
den bestaat een slibgisting
installatie dan ook vaak uit 
twee gedeelten,waarbij in het 
eerste (verzurings)gedeelte 
het azijnzuur wordt gevormd. 
3:een derde mogelijke reactie 
is die met methanol als grond
stof. 
4CH30H~ 3CH4 + C02 + 2H20. 



biogas 

In tegenstelling tot andere vor
men van gaswinning en in weer
wil van de hooggespannen ve.r
wachtingen voor deze alterna
tieve vorm van energie-opwek
king.,is gasproductie uit mest 
noq niet commercieel haalbaar. 
Belangrijkste reden daarvoor is 
volgens Frits Oqg (een biogas
fanaat die zich al j az:en in
tensief met het onderwerp be
moeit) dat in het geval van 
zuiveringsinstallaties van ri
oolwater of industrieel afval
water een kosten-batenplaatje 
kan worden opgezet waarbij ook 
het niet zuiveren of op een 
andere manier zuiveren veel 
geld kost. 
Een bedrijf als Gist-Brocades 
in Delft bijvoorbeeld produ
ceert per jaar zo'n 400 . 000~ 

i.e. (inwonerequivalent;de 
hoeveelheid afval die een 
persoon gemiddeld produceert) 
aan afvalwater,wat vanzelf
sprekend niet rechtstreeks 
op het oppervlaktewater mag 
worden geloosd. Als dit water 
op een RWZI (Rijkswaterzui
veringsinstallatie) zou moe
ten worden gezuiverd,zou het 
bedrijf zo'n 40 miljoen qul
den per jaar aan zuiverings
rechten moeten betalen. 
Met een fikse investering in 
een eigen zuiveringsinrich
ting door middel van anaerobe 
vergisting is de geproduceer
de hoeveelheid afvál nu te
ruggedrongen tot 50.000 i.e. 
Dat is nog aanzienlijk (het 
inwonertal van een stadje 
als OOsterhout) maar het niet 
lozen var 350.000 i.e. vuil 
bespaart het bedrijf genoeg 
aan zuiveringarechten om naast 
het gebruik van het eigen gas 
de installatie rendabel te 
laten zijn. 
Een boer heeft dat allemaal 
niet. Hij betaalt niets om 
van de mest af te komen. In 
de nabije toekomst gaat dit 
echter wel gebeuren,maar in 
dat geval betaalt hij volgens 
de bemestingawaarde van zijn 
"afval" en aangezien die door 
een biogasinstallatie niet 
wordt teruggedrongen,zal ook 
op deze manier geen winst te 
behalen zijn. 
Een biogasinstallatie wordt 
commercieel haalbaar geacht 
wanneer de mestproductie van 

biogasinstatlatie (IMAG( 

180 stuks grootvee kan worden 
verwerkt,waarbij 1 grootvee
eenheid' staat voor 1 koe of 
paard,S varkens of 160 kippen. 
Maar ook dan is het voor de 
biogasproducent nog niet de 
hemel op aarde. Installatie
technisch is men nog niet ge
heel uitgeëxperimenteerd. 
Moeilijkheden zijn er vooral 
vanwege het agressieve karak
ter van mest en de corrosieve 
werking van het gas. Dit laat
ste is voornamelijk het gevolg 
van het hoge zwavelwaterstof
gehalte van het gas . 
Varkenshouders hebben met hun 
mest het bijkomende nadeel dat 
deze van slechte kwaliteit is . 
Om dit te verbeteren kan slib 
van zuiveringsinstallaties van 
visverwerkende bedrijven of 
kuikenslachterijen worden toe
gevoegd . Anders zit er niets 
anders op dan veelvuldig te 
roeren (is energie verbruiken) 
om gelaagdheid in de vergis
tingstank te voorkomen. 

Een ander probleem vormt het 
gebruik van het gas. In feite 
moet er sprake zijn van een 
hoog direct gebruik omdat bij 
de huidige installaties de op
slagcapaciteit niet groter kan 
zijn dan ongeveer de helft van 
de dagproductie. Dat geeft bij 
gebruik voor verwarmingadoel
einden vooral in de zomer pro
blemen,terwijl de verwarmings
toestellen (aangepast aan de 
lage druk en de geringe ver
brandingswaarde) veel hebben 
te lijden hebben van co~ossie 
en vervuiling. Dit geldt ook 
voor compressoren,gaspompen 
en gasleidingen. 
Vaak wordt de gasproductie ook 
gebruikt om electriciteit op 
te wekken. Ook hier geldt,even
als bij windmolens,dat datgene 
wat aan het net geleverd wordt 
feitelijk alleen verlies ople
vert en dan nog is het alleen 
aantrekkelijk als ook de warm
te kan worden benut (warmte
krachtinstallatie) . 
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stortgas 

De afbraak van organi-sch ma
teriaal onder anaerobe con
dities door microbiologische 
processen resulteert in de 
vorming van biogas. De be
langrijkste componenten van 
dit gas zijn methaan (CH4) en 
kooldioxide (C02)• De verhou
ding tussen deze twee elemen
ten is afhankelijk van de sa
menstelling van de grondstof. 
Bij de vorming van stortgas, 
afkomstig van huishoudelijk 
en bedrijfsafval bestaat 55 
tot 60 procent uit methaan, 
terwijl de rest voornamelijk 
kooldioxide is. 
Benevens deze twee componen
ten bevat stortgas ook een 
aantal verontreinigingen die 
afkomstig zijn uit de gestor
te afvalstoffen. Een bekend 
voorbeeld hiervan is de zo
genaamde "huisvuilzak" die 
probleemstoffen al-s verf en 
oplosmiddelen bevat. 
Andere verontreinigende ele
menten zijn enerzijds de 
koolwaterstoffen benzeen, 
tolueen,(cyclo)hexaan en 
formaldehy~e en anderzijds 
de gebalogeneerde koolwater
stoffen chloroform,tetra
chloorkoolstof,trichloor
ethaan en trichlooretheen. 

Bij de anaerobe microbio
logische afbraak van orga
nisch materiaal is sprake 
van een drietal processtap
pen die tot methaanvorming 
leiden. 
Achtereenvolgens zijn dat 
de hydrolyse van complex 
organisch materiaal,de 
vorming van vetzuren uit de 
hydrolyseproducten en de 
vorming van methaan uit de 
vetzuren. 
Verzuring en vorming van me
thaan zijn niet altijd met 
elkaar in evenwicht. Een al 
te sterke verzuring kan lei
den tot een hoge zuurgraad, 
waarbij methaanvormende or
ganismen niet actief zijn. 
Daardoor wordt in relatief 
jonge vuilpaketten soms nog 
geen methaan gevormd. 
De snelheid van de omzetting 
van organisch materiaal in 
methaan wordt bepaald door een 
groot aantal procesfactoren. 
OOk het milieu in het afval
pakket speelt een belangrijke 

10 

_____ _,._ __ 8 __ _, 
--.hydrolyse ------ nrzuri'lg --~-----mtthaonvorming.--
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rol,zowel in positieve als in 
negatieve zin. 
De belangrijkste procesfactoren 
zijn: 
-Grondstof: de samenstelling en 
verdeling van de organische 
componenten is van grote in
vloed op de productiesnelheid. 
-Vochtgehalte: er bestaat een 
zeer sterke positieve correla
tie tussen het vochtgehalte en 
de microbiologische activiteit. 
-zuurgraad: een pH van 6 tot 8 
is optimaal voor de vorming van 
methaan. Is de pH lager dan 5 
of hoger dan 8~ dan wordt me
thaanvorming afgeremd. 

stortpZaats BaveZ 

-Temperatuur: voor anaerobe 
organismen zijn twee duidelijke 
trajecten aan te geven: 30 tot 
350 c. mesofiel en SS tot 600 
C. thermofiel. In een afvalpak
ket overheersen in het algemeen 
mesofiele condities. 
-Onttrekking van stortgas: de 
productie van stortgas heeft 
slechts een geringe daling van 
de gasdruk tot gevolg. Bij een 
te sterke onttrekking bestaat 
het gevaar dat er lucht binnen
treedt waardoor de anaerobe con· 
dities en daarmee de gasproduc
tie verstoord kunnen worden. 



afvalbehandeling STER EN TII:SURG BY. 

Na het inzamelen wordt het af
val gewogen en geregistreerd,en 
daarna in een ontvangstruimte 
gestort. Het bedrijfs- en grof 
afval wordt allereerst voorbe
handeld,waarna het tesamen met 
het huishoudelijk afval in pro
ducten composteerbare en resi
dufracties wordt gescheiden. 
Tot de producten worden onder
meer gerekend ijzer,hout,glas, 
papier,plastic,puin en non 
ferro metalen. Residufracties 
bestaan uit chemisch afval,rub
ber,matrassen,hard- en zacht
board en dergelijken. 
De composteerbare fracties wor
den bijeengevoegd en naar een 
composteringsruimte getranspor
teerd,waar het tot compost wordt 
omgezet. De te composteren frac
ties worden op hopen gezet. Bin· 
nen enkele dagen is de inwendige 
temperatuur in het organisch 
materiaal opgelopen tot c.ir-
ca 60° c. 
V.ia kanalen,die in de vloer 
van de ruimte zijn geprojec
teerd,wordt de composthoop 
belucht. De voor het proces 
benodigde zuurstof wordt door 
de composthopen heen aan de 
onderkant afgezogen. Via pom
pen wordt de resterende zuur
stofarme lucht naar een bic
bedfilter afgevoerd. Het zui
veringsrendement van dit fil
ter is 95 procent. 
Na 12 tot 16 weken is de eer
ste fase van het composte
ringsproces doorlopen. Er is 

nu een organisch product ont
staan met een vrij homogene 
samenstelling en een constant 
vochtgehalte. Het materiaal 
wordt met behulp van een 
zeefinstallatie gescheiden 
in twee compostkwaliteiten, 
fijne en grove,een entmate
riaal en twee residufracties 
enerzijds plastic,puin en 
glasscherven en anderzijds 
glassplinters en steentjes. 
Het fijne en grove compost 
rijpt nog enige weken na, 
waarna een stabiel eind
produc~,dat wil zeggen dat 
er geen rotting meer op
treedt, wordt bereikt. 

gaswinningsinsta llatie van d e s tor t p laa ts Bav et 

De massabalans ziet er na 
het composteringsproces als 
volgt uit: 

- producten 31,4 % 
- residu 35,1 % 

-afbraak/verdamp. 33,5 % 

industrieel afvalwater 
Op 25 oktober 1977 nam de 
Centrale Suiker Maatschap
pi j CSM te Halfweg een an
aerobe waterzuiveringsin
stallatie in gebruik. 
De suikerindustrie produ
ceert namelijk behalve 
suiker ook afvalwater met 
organische verontreinigin
gen. vanwege de stank is 
zuivering noodzakelijk. 
Hiervoor bestaan een aan
tal technieken. De oudsten 
zijn "natuurlijke" en 
"kunstmatige" beluchting. 
In het eerste geval wordt het 
afvalwater in grote vijvers 
van vele tientallen hectare 
groot geleid,waarna de buiten
lucht het karwei klaart. 
Bij kunstmatige beluchting gaat 
het om veel kleinere,diepere 
vijvers waarin lucht wordt ge
blazen. Uit milieu-technisch 
oogpunt gezien,hebben deze twee 
technieken grote nadelen: ze 
vragen om veel ruimte en ener
gie. 
Vandaar dat de CSM zijn toe
vlucht nam tot een anaerobische 
waterzuiveringsinstallatie,de 
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eerste van dit soort ter wereld 
De voordelen: er is geen be
luchting nodig,het neemt rela
tief weinig ruimte in beslag, 
het verspreidt geen stank en 
wat nog het belangrijkste is: 
de installatie kan door het op
treden van methaangisting in 
zijn eigen energiebehoefte voor
zien,zodat geen externe energie 
toegevoegd behoeft te worden. 
Het proces is bij uitstek ge
schikt voor sterk vervuild wa
ter,zoals voorkomt bij bedrij
ven die agrarische grondstofîen 
verwerken. 
We zullen ons in dit kader be
perken tot de suiker- en aard
appelverwerkende industrie . 

Het principe van anaerobe zui
vering is op zich vrij simpel. 
Het afvalwater wordt in een ge
sloten installatie gebracht, 
waar anaerobe bacteriën de or
ganische verontreinigingen af
breken. Bij dit afbraakproces 
komt methaangas vrij,dat als 
brandstof wordt gebruikt. Deze 
energie is nodig om een tempe
ratuur van 350 c. aan te houden 
waarom het zuiveringaproces 
vraagt. 
Naast de aspecten van ruimte en 
energie speelt ook mee dat bij 
dit procédé de beheersing van de 
stankoverlast veel effectiever 
is. 

werking 

De installatie bestaat uit twee 
bestanddelen: anaeroob slib en 
een reactor. Anaeroob slib be
staat uit methaanbacteri~n die 
aaneengegroeid zijn tot zwarte 
korrels. Dit slib bevindt zich 
in een reactor met een ingebouw
de nabezinker, die er voor zorgt 
dat het anaeroob slib in de re
actor blijft,terwijl het afval
water er doorheen stroomt. 
Dit water doorloopt de reactor 
van onder naar boven. Boven het 
slibbed is een opvangtrechter 
aangebracht voor het ontwikkeld 
biogas . Tussen de reactorwand 
en de trechter ontstaat een 
ruimte die als nabezinker dienst 
doet. Om te voorkomen dat dit 
gas ontsnapt,bevindt zich onder 
de spleet tussen trechter en re
actorwand een klein g~leide
schot. Een probleem bij de con
structie is dat het slib dat in 
de nabezinker wordt opgevangen 
weer door dezelfde spleet moet 
terugzakken als waardoor het is 
opgepompt. Daarom is er voor ge-
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GSM Breda 

zorgd dat de terugvoering van 
het slib gescheiden is van de 
inlaatstroom. De capaciteit van 
de CSM-installatie bedraagt 
800 m3 water,dat wil zeggen 
800.000 liter. 

aardappelverwerkende 

industrie 

Bij de industriële vervaardiging 
van aardappelproducten als chips, 
pureevlokken en pommes frites, 
ontstaat geconcentreerd afval
water,grotendeels bestaande uit 
goed afbreekbaar organisch mate
riaal • Hierdoor lijkt anaerobe 
zuivering juist voor dit soort 
afvalwater aantrekkelijke pers
pectieven te bieden. De samen
stelling van het afvalwater is 
sterk afhankelijk van de kwali
teit van de grondstof en de om
vang van de productie . 
In een onderzoek,uitgevoerd door 
het I.nstituut voor Bewaring en 
Verwerking van Landbouwproducten 
{IBVL) kwamen als voornaamste 
karakteristieken van het afval
water naar voren: 

-Chemisch zuurstofverbruik: 
2000 - 5000 mg./ltr. 

-Biologisch zuurstofverbruik: 

-Stikstof: 
-Fosfaat: 
-pH: 

1200 - 3000 mg. /ltr. 
50 - 100 mg.N/ltr. 

5 - 10 mg.P/ltr. 
4~ 

-Temperatuur: 20 - 250 c. 
-Verzuring : 5 - 10% vetzuur 

Het water werd betrokken uit 
een voorbezinkar en vervolgens 

naar een mengbak geleid. Bet 
werd speciaal voor dit onder
zoek op de gewenste pB/alkali
telt en temperatuur gebracht. 
De instroming geschiedde onder
in de reactor. Afscheiding van 
slib en gas vond plaats in een 
drie fasenscheider van het CSM
type. Als entingaslib gebruikte 
men het slijkgistingsslib van 
een nabijgelegen gemeentelijke 
zuiveringsinstallatie. 
Bet afvalwater van de aardappel
verwerkende industrie heeft ge
middeld een temperatuur van 
20- 250 c.,circa 100 c. lager 
dan de als optimaal geldende 
tenparatuur. Mede hierdoor deed 
men ook onderzoek naar de wer
king van het proces bij ver
schillende temperaturen. 
In eerste instantie werd soda 
als buffer gebruikt,waaruit 
bleek dat bij lagere temperatu
ren tijdens het proces aanzien
lijk geringere volumebelastin
gen konden worden toegepast. 
De zuiveringsresultaten waren 
echter niet significant ver
schillend. Bij een procestempe
ratuur van minder dan 300 c. 
bleek slecht afbreekbaar mate
riaal zich op te hopen,waardoor 
de reactor minder. actief bacte
rieslib kon bevatten,terwijl 
er tevens een grotere slibaan
was plaatsvondt. Gezien het 
feit dat de meeste aardappel
verwerkende bedrijven beschik
ken over vrij veel afvalwarmte, 
die zonder al te veel kosten 
kunnen worden benut,leek een 
temperatuur van minstens 300 c. 
aanbevelenswaardig. 
ca2+-ionen bleken op de bezin-



regeZkamer RZI Oosterhout 

kingseigenschappen van het slib 
een positieve invloed te hebben. 
Daarom werd in de laatste maan
den van het onderzoek in plaats 
van soda kalk als buffer ge
bruikt. Kalk is,behalve dat het 
goedkoper is dan soda,als buffer 
dan ook veruit te prefereren. 
Het afvalwater bestond voor 
slechts 10% uit vetzuur czv. 
Afhankelijk van de procesom
standigheden vond in de mengbak 
een verdere voorverzuring plaats 
Daarom lijkt een extra voorver
zuringsreactor voor dit afval
water niet noodzakelijk. 
Het onderzoek concludeert voor
zichtig dat de combinatie an
aerobe zuivering - aerobe na
zuivering met een laagbelaste 
actief-slibinstallatie in staat 
is om de uitstroming van afval
water te laten voldoen aan de 
eisen die worden gesteld aan 
lozing op het oppervlaktewater. 

rijkswater-
zu iveri ngsi nstallaties 

In orthodoxe zuiveringsinstal
laties (maar wat is orthodox 
wanneer er sprake is van een 
nog zo jonge bedrijvigheid) 
wordt het rioolwater gezuiverd 
door aerobe bacteriên. Dat zijn 
bacteriên die pers' zuurstof 
nodig hebben om te kunnen le
ven. Sinds kort zijn er echter 
OOk enkele anaerobische zuive
ringsinstallaties in gebruik, 
waarbij de zuivering in afge
sloten tanks plaatsvindt door 
bacteriên die alleen bij afwe
zigheid van zuurstof kunnen 

leven. Dit levert enkele voor
delen op. Een daarvan is dat 
(bio) gas wordt geproduceert. 
Een installatie als de RWZI 
Dongemond bij Oosterhout met 
een capaciteit van 90.000 i.e. 
komt zodoende tot een besparing 
van 60 tot 65 procent op de 
netto ingekochte hoeveelheid 
gas en electriciteit. 
De installatie waar het hier om 
gaat,is sedert augustus 1980 in 
bedrijf en is van het gebruike
lijke up-flowtype,waarbij het 
afvalwater van onder naar boven 
door de gistingstank stroomt. 
De vaste bestanddelen kunnen 
dan enigszins bezinken,terwijl 
het water sneller door het slib 
stroomt. Om laagvorming te voor
komen wordt na elke twee uur 
1 uur lang gas door het slib 
geblazen. 

Het slib dat wordt aangevoerd, 
is afkomstig van de twee be
zinktanks,dus zowel primair 
(direct uit het riool via voor
bezinking) als secundair (slib 
met hoog bacteriegehalte uit 
nabezinking) slib. 
Het wordt zonder verzuring voor
af toegevoegd,wat lagere rende
menten oplevert ten opzichte 
van installaties waarbij dat 
wel gebeurt. 
Vervolgens blijft het 33 dagen 
in de reactor,wat neerkomt op 

een belascing van 0,9 kg/m3/dag 
droge stof. 
Het gas is van uitzonderlijk 
goede kwaliteit: 65\ CH4,32\ C02 
en nagenoeg geen H2S (zwavel
waterstof):minder dan 100 ppm. 
Dat maakt dat het gas probleem
loos is toe te passen. 
De dagproductie is gemiddeld 
1500 m3 gas. Dit wordt gebruikt 
voor verbrandingsmotoren die 
de compressoren aandrijven die 
op de RWZI nodig zijn voor de 
beluchting van het aerobe zui
veringagedeelte • 
Na vijf jaar ervaring met deze 
installatie is men vooral te
vreden over de energiebesparing 
die wordt gerealiseerd en over 
de eigenschappen van het slib 
na zuivering. Het blijkt dat 
verdere verwerking veel makke
lijker is,waardoor energie en 
chemica.liên worden uitgespaard. 
Verder is niet onbelangrijk dat 
de stankoverlast minder is en 
dat door deze vorm van zuivering 
ook de bestanddelen oliên en 
detergenten van gezuiverd slib 
minder zijn. 
Op zware metalen of fosfaten 
heeft de installatie echter 
geen noemenswaardig effect. 

gas- en gistingstank RZI Oosterhout 
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BOORZI'l"l'ING OVER PLAATSEN VOOR 
KERNCENTRALES ••••••• 

• 

inspraak rond de mogelijke vesti
gingsplaatsen voor nieuwe kern
centrales. 

Op 21 november a.s. wordt in Wederom een ''bonte avond" met 
Breda een hoorzitting georgani- een Farce-Forum van deskundigen 
seerd door de RARO om aanvullende of eindelijk klare wijn? 
informatie boven tafel te krij- Volg de aankondigingen (over 
gen naar aanleiding van de plaats en tijd) in de dagbladen~ 

Op EIGEN KRACHT 

Goed nieuws voor degenen die 
zich bezig houden met plaatse
lijk energiebeleid. Medio 1985 
is Energie Anders gestart met 
een nieuwe projekt onder de 
ti tel "Op Eigen Kracht" • Bet 
projekt is gericht op de 
plaatselijke energieproblema
tiek. Bet biedt grote mogelijk
heden om ter plekke kevende 
ideêen te ondersteunen en 
nieuwe plannen bespreekbaar te 
maken. 
Er is gekozen voor een doel
groepgerichte benadering, waar
onder woningbouwvereniging~n, 
winkeliresverenigingen en scho
len. Inhoudelijk wordt het ac-
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cent gelegd op decentrale op
wekking, zoals warmtekracht en 
besparing door beter beheer van 
installaties. Ben uitgebreide 
tentoonstelling, een diaserie, 
informatiepakketten , alsmede 
twee voorlichters zijn koste
loos beschikbaar. "Op.. Eigen 
Kracht" is met name een voor
lichtingsprojekt en laat zich 
goed gebruiken in de publici
taire sfeer. 
Voor nadere inlichtingen: 

Energie Anders, 
casper van Veen I '.Iheo 
Voskuilen 
Postbus 56, 
3150 AB Boek van Bolland 
tel: 01747-5241 

SCHOOE TOEKOMS!l' 

In de Brede Maatschappelijke 
Diskussie heeft het "groene 
scenario" van het Centrum voor 
Energiebesparing een belangrijke 
rol gespeeld. In dit scenario 
worden maatregelen voorgesteld 
die niet gericht zijn op m~~~ 
produktie (en vervuiling), maar 
op werkgelegenheid, energiebe
sparing en milieubehoud. 
Bet is opmerkelijk dat het 
Eindrapport van de Stuurgroep 
BMD veel overeenkomsten ver
toont met het • al tema tieve 
scenario zonder ke·rnenergie' 9 

Bet oorspronkelijk scenario 
is een lijvig wetenschappelijk 
relaas, met 18 bijlagen. Geen 
lectuur om eventjes tussen door 
te lezen. 
Om het scenario onder een nog 
bredere kring bekendheid te 
verwe~ is een eenvoudige 
versie samengesteld door de 
Werkgroep Energie Diskussie. 
De brochure "EEN SCHONE 'lt>E
KOMST, draaiboek voor een 
milieuvriendelijke toekomst" 
is gratis te bestellen bij: 

Werkgroep Energie Diskussie 
Damrak 28-30 
1012 LJ Amsterdam 
tel: 020-270328 I 271368 
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AKB, waar zit je? 
Als we alle verhalen moeten geloven, zou er geen antikernenergie
beweging meer bestaan in Nederland. Die indianenverhalen lijken 
te worden bevestigd door de geringe opkomst bij recente demonstra
ties in Emmeloord, Midde.lburq, Den Bosch en Moerdijk. 
De redactie van "ALLICHT" vroeg aan de redacteuren van "ALLICHT" 
om een eigen subjectief antwoord op de vraag waar de AKB zit . 
llleronder volgen drie bijdragen. Zonder verder commentaar. 

waar is de kernenergiebeweging 

gebleven? 

Bet bewijs van de goede werking 
van de BMD - zoals voorspeld 
door Wiegel - is overduidelijk 
geleverd. De fossielen van de 
oude Xalkar-demonstraties 
hielden hun reiin.ie in Emmeloord . 
Zo denkt de atoomlobby bij 
zichzelf. Is de AKB op ware 
sterkte teruggetrokken? Hoe 
zit het met die anderen die er 
vroeger wel en nu niet waren? 

Ze zrtten overal 
Bet is verlei delijk om vast te 
stellen dat de AKB (Anti Kern
energie Bewegi ng) in Nederland 
niet meer zoveel voorstelt. 
Di e bewering klopt alleen als 
we zien boe de laatste demon
straties in de jaren '80 zijn 
ver lopen: de aantallen demon
stranten lagen beduidend lager 
dan in de jaren zeventig. 
Nederland is niet meer massaal 
te porren om in grote gatalen 
te manifesteren tegen oude én 
nieuwe kerncentrales . Dat geldt 
zo l angzamerhand voor alles. 
Bet voorbeeld van de massale 
demonstraties tegen de komst van 

f oto: Piet den B~anken 

Wel, laten. we daar geen "ach 
en wee" over klagen . Zeuren 
kan niet meer. Men heeft blijk
baar andere prioriteiten ge
legd. Wie kan het ze dat nu 
nog kwalijk nemen? Het blijkt 
toch overduidelijk dat de tijd 
in het voordeel van de atoom
lobby heeft gewerkt. Bovendien 
zijn er nu ook andere belang
r~jke zaken om je druk over te 

kruisraketten is tekenend. In 
Den Haag en omstreken ligt men 
n.iet wakker van imponerende 
aantallen verontruste burgers. 
Bet lijkt er tevens op dat men 
zich ook n.iets aant.rekt van argu
menten tegen kernwapens en kern
centrales. "Bet haalt toch a l le
naal n i .ets uit" is de la.atste 
zucht van de voormalige demon
strant. 

maken. we zullen maar denken 
dat die oude demonstranten nu 
achter de buis zitten te demon
streren , en, voorzover ze op
gevolgd hadden moeten worden 
door een nieuwe generatie, dat 
dat niet gebeurd is. 
Wie herkent dat beeld niet in 
zijn of haar onqeving? "Nu doe 
ik effe niet mee" of "Nu maar 
eens iemand anders". Het is 
niemand kwalijk te ne.men dat 
hij of zij dat gezeur onderhand 
moe is. t·taar ja, wat dan? 
De nieuwe kerncentrales maar 
gebouwd laten worden zonder 
boeh of bah te zaggen? Demon
streren met zovelen heeft geen 
zin meer. wat dan? Welnu, de 
effectiviteit van de akties 
is veel belangrijker geworden. 
Is het niet mooi als één per
soon via de rechter in een 
' schorsingsberoep' een bouw
stop kan afdwingen? Bovendien 
is protest.eren van achter een 
buro niet zo gevaarlijk . 
Eén ding mag duidelijk wezen: 
de oude demon.streerders doen 
op straat niet meer mee. En ge
lijk hebben ze . Laten we ons 
toch niet zo druk maken , want 
een dosis maatschappelijke be
wustwording hebben ze er vast 
aan overgehouden • 
Zij we dominees geworden? 

Toon de laaf 

De schijn bedriegt. Het mag waar 
zijn dat de massa' s van weleer 
nu gezellig achter de kachel en 
voor de buis z.itten. Het mag 
waar zijn dat Nederland niet 
meer massaal te hoop loopt tegen 
de nieuwe kernenergieplannen. 
Allemaal in orde. Maar tegelij
kertijd moet je ook vaststellen 
dat een massieve meerderheid 
absoluut tegenstander is van 
nieuwe kerncentrales . Dat geldt 
trouwens ook voor de komst van 
kruisvluchtwapens. 
Het gevecht tegen kernenergie 
mag niet uitsl uitend bekeken 
worden in de pe.riode ' 80-' 85. 
we moeten beginne.n in de jaren 
1970, 1971. Toen is het begon
nen, n.iet a.Lleen met demonstra
ties maar ook met de formuleri ng 
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van goede argumenten en met het 
opzetten van voorlichting en 
informatie. Als we de opinie
peilingen mogen geloven, zien 
we een groeiende weerstand te
gen kernenergie onder de bevol
king. Niet voor niets meldt het 
Eindrapport van de Stuurgroep 
BMD dat tweederde van de Neder
landse bevolking géén nieuwe 
kerncentrales wil. Dat is tot 
op heden zo gebleven. Een re
cente opninie-analyse van de 
Nederlandse Stichting voor Sta
tistiek (in opdracht van de 
KEMA) meldt dat er op grond van 
haar onderzoek valt te conclu
deren "dat er geen massale ac
ties tegen kernenergie in Neder 
land meer te verwachten zijn". 
Tevens meldt dit onderzoek dat 
er nog steeds een royale meer
derheid tegen kernenergie leeft 
Het actieve verzet is uitge
waaierd. voormalige demonstran
ten zitten nu achter burootjes 
en ontwerpen plannen voor toe
passing van duurzame energie
bronnen in gemeentes. Anderen 
houden zich dagelijks en be
roepsmatig bezig met milieu- en 
energiezaken in het algemeen. 
Betaalde banen, om de noq beter 
betaalde ambtenaren van Econo-

mische zaken op het goede spoor 
te zetten. 
En dan zijn er nog de oude ~n 
onbetaalbare •waakvlammen' in 
Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, 
Tilburg, Maastricht, Groningen 
waar men dag-in-dag-uit terecht 
kan voor informatie en voor
lichting. Die waakvlammen funge
ren ook als permanente aktie
scretariaten. De ~ is er nog 
steeds. De strijd is nog lang 
niet gest~eden. 
Ook andere signalen wijzen op 
het feit dat (kern)energie een 
algemeen maatschappelijk hoofd
stuk is geworden. De kranten
De kernenergieplannen van de 
regering moeten we misschien 
beschouwen als de allerlaatste 
poging om ons land 'aan de 

over negeren en Belgen 
Tijden veranderen. Reed vroeger 
de alternatieve en spreekwoorde~ 
lijk kinderloze Nederlander uit
sluitend in een "eend", nu is de 
Renault-4 het meest in trek en 
mogen de kinderen op de achter
bank de zijraampjes bekladden. 
Het provocerende "anders zijn" 
is vervaagd, het compromisloze 

f arae-forum in Ze v enbergen 
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is weggeredeneerd. 'Realistisch 
Nederland' heeft op de vleugels 
van recessie en ombuigingen het 
voortouw in handen genomen en 
walst 'no nonsense' over de 
wensen van zovelen heen . 

we merken het zelf maar al te 
duidelijk. Allicht, dat toch een 

kernenergie' te krijgen. 
Bet grote werk is gebeurd, de 
meerderheid is tegen. Alles 
zal afhangen van de manier 
waarop onze • democratie • met 
dat gegeven omspringt. 
artikelen over 'energiezaken' 
zijn niet meer bij te houden. 
Er zijn zelfs nieuwe energie
tijdschriften op de markt geko
men. Energie is een dankbaar 
onderwerp geworden voor scrip
ties van scholieren en studen
ten van allerl.ei soort. Zelfs 
eindexamenvragen behandelen 
zaken als zonneenergie en wind
energie. 

WimKersten 

blad is van en voox de antikern
energiebeweging (met weliswaar 
ook voldoende aandacht voor al
ternatieven en besparing) wordt 
door steeds minder mensen in 
elkaar gezet. Van onze medestrij
ders van enkele jaren terug komen· 
we nu het grootste gedeelte niet 
meer tegen. Nieuwelingen? Een 
enkele, ja. 
Waarom zouden ze ook? Bet haalt 
allemaal niets uit. Verspilde 
energie. "Kan mijn tijd wel be
ter gebruiken". Vluchten kan 
niet meer en daarom bouwen we 
maar ons eigen alternatiefje, 
met of zonder boterbriefje·, mijn 
liefje, mijn liefje, wat wil je 
nog meer? Vluchten kan niet meer. 

Toch, wanneer er handtekeningen 
moeten worden gezet tegen kruis
raketten, reageren we met bijna 
4 miljoen . wanneer voorlichting 
wordt gegeven over kernenergie 
zijn we met duizend om te ver
tellen dat die voorlichting 
'gelul' is . De laatste stuip
trekkingen van een moe gebeukte 
beweging? 
Wat de kerncentrales betreft: 
wie beter kijkt ziet dat het 
anderen zijn die hun onvrede ken-

vervolg op pag . 19 



kernenergie 
onnodig en duur 

Monsters zonder waarde 
De belangrijkste punten in de kernenergie-diskussie handelen over 
de risico's en de gevaren. Niettemin achten Ministers en elektri
citeitsmaatschappijen de economische voordelen van het aller
grootste belang. De rest is voor hen van minder waarde. 
Juist over die economische 'voordelen' lopen de schattingen ver 
en ver uit elkaar. Voorb~elden uit het buitenland tonen aan dat 
kernenergie alleen maar geld kost en weinig opbrengt. 
Volgens een andere redenering levert kernenergie geen bijdrage 
aan de energievoorziening. De afweging wordt dan wel erg gemak
kelijk: meteen ophouden. Helaas past een dergelijke redenering 
niet in het denkraam van de mensen achter de kernenergieplannen. 

De bouw van de Snelle Kweek
reactor in Kalkar vormt het 
voorlopige hoogtepunt in de 
serie foutieve inschattingen 
rond kernenergie. Het enorme 
reactorgebouw dreigt in een 
financieel moeras weg te zak
ken. Oorspronkelijk raamde men 
de bouwkosten (in 1968) op een 
slordige 300 miljoen gulden; 
momenteel is er al voor meer 
dan 7 miljard gulden vertim
merd in Kalkar. 
Tegelijkertijd groeit de kans 
dat 'Kalkar' nooit in gebruik 
zal worden genomen omdat de 
Westduitse politiek eindelijk 
inziet dat deze centrale vol
komen overbodig is ge·worden. 

valse verwachtingen 
Niet alleen bij de berekening 
van de bouwkosten zijn grote 
blunders gemaakt. Ook de oor
spronkelijke bestemming van de
ze experimentele kweekreactor 
gaat de mist in. Er zal niet 
worden gekweekt. De fabel van 
de kerncentale die zowel elek
triciteit als nieuwe splijtstof 
produceert is uit. 
Kweekreactoren van het type 
Kalkar zijn totaal overbodig, 
zo blijkt 17 jaar na de presen
tatie van de plannen. 
"Het enige wat er gekweekt wordt 
zijn gigantische tekorten", 
aldus PvdA-kamerlid c. Zijlstra. 
Bij de introductie van kernen
ergie in de verenigde Staten 
(via het programma "Atoms for 
Peace/Atomen voor de vrede") 
heeft de atoomindustrie, samen 
met de Amerikaanse overheid, 
er alles aan gedaan om de bevol
king lekker te maken voor de 

"nieuwe, eindeloze en schone 
energiebron van de toekomst". 
Enkele Amerikaanse elektrici
teitsmaatschappijen maakten 
het wel erg bont in hun opti
misme. Zij verspreidden huis
aan-huis folders waarin aange
kondigd werd dat de meteropne
mer binnenkort voor de laatste 

maal zou aanbellen. "De stroom 
wordt straks z6 goedkoop dat 
het voor ons te duur wordt om 
uw elektriciteitsmeter te con
troleren en de standen op te 
nemen". 
Met dergelijke sprookjes en 
valse verwachtingen is het 
Amerikaanse publiek in de fuik 
gelokt. 
veel Amerikaanse consumenten 
weten inmiddels wel beter. De 
elektriciteitsprijzen zijn in 
ueder geval niet gedaald, laat 
staan dat de stroom gratis is 
geworden. 
Inwoners van de staat Kansas 
zullen de komende vier jaar 
hun stroomprijs met bijna 100% 
zien stijgen.De reden voor 
die prijsverhoging zit in het 
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probleem dat de elektriciteits 
maatschappij Kansas Gas and 
Electric geen raad meer weet 
hoe haar splinternieuwe kern
centrale Wolfcreek betaald 
moet worden. Bet tekort wordt 
op de kleine klanten afgewen
teld. 
Stroomprijsstijgingen van 30 
tot 50% zijn vrij algemeen in 
de Verenigde Staten, met name 
bij die elektriciteitsmaat
schappijen die het raadzaam 
en verstandig achtten over te 
schakelen op kernenergie. 
Bet algemene beeld in de USA 
laat een verdrievoudiging zien 
van alle stroomtarieven. 
De Amerikaanse "les" moet dui
delijk zijn: kernenergiecentra
les zijn onberekenbaar en on
voorspelbaar duur geworden . 

verloren energie 

Een normaal draaiende kerncen
trale wekt elektriciteit op. 
Dat is ook de bedoeling. 
Maar zo'n centrale komt er niet 
zo maar. Er is een enorme hoe
veelheid energie in geinvesteerd 
om de bouw en de exploitatie 
mogelijk te maken. 
In 1980 publiceerde Ir. J.W. 
Storm van Leeuwen zijn boek 
"TUssen kernenergie en kolen", 
waarin hij aantoont dat kern
centrales eigenlijk niet nodig 
zijn. Bij gaat uit van energie-

De beroemde kernc~trale in 
Barrisburg (Three Miles Island 
2) die in maart 1979 "defect" 
raakte, zal een dergelijk ren
dement van 0,059% nooit meer 
halen. Twee weken na de inge
bruikstelling lag alles al stil. 
Om waarschijnlijk nooit meer in 
werking te komen. Dat betekent 
een enorm energieverlies, omdat 
de geinvesteerde energie nooit 
meer teruggeleverd zal worden 
in de vorm van elektriciteit. 
Dat ebaergieverlies wordt nog 
eens overschaduwd door de ra
dioactieve problemen en de fi
nanciele stroppen van circa 
4 miljard dollar. 
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KaZkar in aanbouw 

balansen, waarmee het mogelijk 
wordt "precies" af te wegen 
hoeveel energie (in de vorm van 
olie, gas en uranium) een kern
centrale nodig heeft, en hoe
veel energie (in de vorm van 
stroom) er wordt geleverd aan 
het elektriciteitsnet. 
Voor een normale kerncentrale 
is die balans ongeveer in even
wicht. Dat betekent dat het ren
dement van een kerncentrale 
bijna 0 (nul) is. Er wordt on
geveer net zoveel energie opge
wekt gedurende de levendsuur 
van de éentrale , als er inge-
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stoken is. 
Volgens J.W. Storm van Leeuwen 
zouden kweekreactoren wel enig 
nut kunnen opleverenlJI met een 
positief rendement van 10%. 
Op voorwaarde, dat ze hun be
lofte zouden waarmaken door 
nieuwe branQstof te kweken. 
Voor Kalkar is die gouden toe
komst inmiddels al voorbij. 
Vergeleken met kerncentrales 
steken olie-centrales en gas
centrales uitermate gunstig af 
De rendementen liggen daar tus· 
sen de 30 en 35%. Met minder 
problemen rond de afvalstoffen 
en de maatschappelijke weer
stand. 

duurzame energie 
Energiebalansen zijn ook op te 
stellen voor duurzame energie
bronnen. Voor Jl.:lèine windmolens 
(van type Wincharger en Jacobs) 
zijn dergelijke berekeningen 
gemaakt. Daaruit blijkt dat 
dergelijke molens binnen zes 
maanden net zoveel stroom op
wekken als nodig was voor de 
bouw en de plaatsing van die 
windmolens. Bij de "energie
kosten" wordt zelfs meegeteld 
hoeveel energie vereist was bij 
de produktie van de metalen 
onderdelen vanaf de ijzererts
mijn. 
Ditverhaal is ook van toepas
sing op waterkrachtcentrales, 
zonnecollectoren, enz. Duurza
me energiebronnen doen hun 
naam dubbele eer aan • 
Dat kan niet gezegd worden van 
kerncentrales, tenzij we de 
"duurzaamheid" van het radio-
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baar maken. Daar staat niet mee1 
de aktievoerder die - vanuit 
een overtuiging gekozen plaats 
aan de rand van de maatschappij 
weinig te verliezen had. Daar 
staan nu nette huisvaders en 
-moeders uit de omgeving van de 
mogelijke vestigingsplaatsen, 
die het ernst is met het behoud 
van wat ze tot nu toe hebben be
reikt. Het is voor het eerst dat 
ze zich met d!t onderwerp he
moeien, niet ~oevallig omdat 
het gevaarlijk dichtbij begint 
te komen. Van Almelo, Kalkar 
en Dodewaard staat hen alleen 
vaag iets bij, kijkend vanuit 
een comfortabele fauteuil naar 
het NOS-Journaal. Dat was maar 
niks, vonden ze, en dat vinden 
ze nog steeds. Van geweld moe
ten ze niets hebben. Ze zijn 
ook doodsbenauwd dat dat nu op 

actieve afval als een "voor
deel" zouden beschouwen. 

dure atoomstroom 
De plannen voor de bouw van 
nieuwe kerncentrales in Neder
land deugen niet. Bij het Mi
nisterie gaat men steevast uit 
van de meest optimistische 1~er· 
wachtingen". De regering han
teert een investeringsbedrag 
(per kerncentrale) van 3,5 tot 
3, 7 miljard gulden. Daaruit 
resulteert een stroomprijs van 
exact 8, 7 cent per kilowattuur. 
Met die fraaie verwachtingen 
probeert men het publiek lekka 
te uîàken. De PNEM adverteert 
in de Brabantse kranten met 
het gegeven dat de Brabantse 
elektriciteitsprijs de laagste 
in Nederland is. Op zich is 
dat een juiste opmerking. Maar 
de PNEM gaa.t verder: "Wij wil
len dat graag zo houden, Gildat 
dat goed is voor Brabant en 
daarmee voor u. Wij zijn van 
mening dat kernenergie hierbij 
in Brabant een rol kan spelen. 
Het is goedkoop en het is 
schoon" •••• "Voor ons telt dat 
wij u ook straks goedkope elek
triciteit kunnen leveren". 
Helaas durft de PNEM geen cij
fers te noemen met betrekking 
tot de toekomstige stroomprijs. 
Waar de Regering uitgaat van 
investeringskosten per centra
le van 3,5 miljaztcil, daar gaat 
het Zwitsers ingenieursburo 
Motor Columbus al wat hoger 

hen af gaat komen. Ok~, ze Z1Jn 

tegen kernenergie, maar als je 
dat op zo'n manier moet laten 
merken, dan hoeft het voor hen 
niet. "Zoiets doe je gewoon 
niet". 
Gezagsgetrouw, ja, zo mag je ze 
best noemen. Maar hun ontzag 
voor wie de dienst uitmaken 
is wel aan het tanen. Openlijk 
geven ze daar lucht aan. Het 
is hen ernst. Wie zal zeggen 
wat ze gaan doen wanneer ze 
niet au s~rieux genomen wordera 
En die anderen dan? De blok
keerders van •so. wat doen die 
nu? Tot inkeer gekomen? om de 
donder niet. Wel moe van het 
steeds maar weer proberen. 
En teleurgesteld, gefrustreerd 
vaak hoe daarop is gereageerd. 
Van hen kun je alleen nog min
achting verwachten voor wie 
dit land bestuurt. Of een vage 
hoop dat, wanneer die ene par-

zitten: f 4,3 miljard. 
De Bezin~roep Energiebeleid 
berekent een bedrag van f 4,4 
miljard, met een te verwachten 
elektriciteitsprijs van 12,4 
een t gemiddeld. 
Terugkijkend naar de konkrete 
werkelijkheid in de Verenigde 
Staten zien we een weiniq ver
heugend beeld: de gemiddelde 
investeringsbedragen per Item
centrale liggen tussen de 5 en 
10 mil~rd gulden. 
Het publiek wordt voor de zo
veelste keer voorgespiegeld 
dat de stroomprijs lekker laag 
zal worden. Dat klopt maar 
voor een deel; de grootver
bruikers zullen profiteren van 
de eventuele lage tarieven. 
De grote groep kleinverbrui-

tij ••••• 

Het maakt me bang. Zoveel te
leurstelling, zoveel ontken
ning van wat je denkt, doet, 
bent en van waar je je voor 
inzet al die jaren. Alsof je 
niet bestaat. Alsof die duizen 
den,die er net zo over denken, 
niet bestaan. Dat laat mensen 
niet onberoerd. Dat slaat zich 
op en komt hoe dan ook een 
keer uit. 
Een regering die het welzijn 
van z'n bevolking een zorg is, 
houdt daar rekening mee. D~ze 
regering echter, zal uit voor
zorg waarschijnlijk extra ge
vangenissen, psychiatrische in· 
richtingen en ontwenningscen
tra gaan bouwen. 

Lowie van Erk 

kers zal opdraaien voor de 
eventuele verliezen bij mis
lukkingen. De kan.s op derge
lijke mislukkingen ("oh, dat 
zijn we vergeten mee te nemen") 
is zeer wel denkbaar. Daar
voor leveren de 0 Amerikaanse 
maatschappijen het bewijs. 
D. Freeman (directeur van de 
grootste elektriciteitsmaat
schappij in Tennessee) ver
wocrdt dit bewijs als volgt; 
·~ kosten van kernenergie 
zijn niet alleen erg hoog, maar 
ook nog eens onvoorspelbaar. 
Geen enkel weldenkend kapita
list gaat iets bouwen waarvoor 
hij geen kosten-batenanalyse 
kan maken omdat de kosten on
bekend zijn". 
De rekenmeesters bij het Mini
sterie van Economische Zaken en 
bij de Nederlandse elektrici
teitsmaatschappijen hebben 
blijkbaar w~l een duidelijk 
beeld van alle kosten. 
Maar als ze ongelijk hebben, en 
die kans zit er in, dan draaien 
de kleinverbruikers op voor die 
fouten. De verantwoordelijke 
foutenmakers zullen dan niet 
meer aanspreekbaar zijn. 

En mocht het "goed fout" gaan 
bij een van de oude of nieuwe 
kerncentrales, dan is de verze
kering in elk geval niet goed 
geregeld. De exploitant van een 
kerncentrale wordt.bij een ramp 
aansprakelijk gesteld tot hoog
stens f 200 miljoen. Dat is 
zeker. 

WimKersten 
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