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Redactioneel 
Amice, 

Het is mij een waar genoegen, om mij 
tot U persoonijlijk te kunnen richten. 
Temeer daar U mij daartoe zelf heeft 
ge!nviteerd. Het item dat door U is 
geêntameerd spreekt mij bijzonder aan. 
Uw request om mij uit te spreken over 
de door U voorgenomen proefboringen, 
heeft mij nog meer doen involveren in 
de onderhavige problematiek. Het moge 
voor zich spreken dat het vertrouwe~ 
mijnerzijds geheel in Uw handen ligt. 
Coupe de sel ! 

F.G.R.Th. van Schallegeer, Wassenaar. 

Lieve Minister, 

U heeft mijn pappie gevraagd wat hij 
er van vinden zal als U gaat boren in 
de koepel. Maar mijn pappie vindt er 
helemaal niks van want hij vindt dat 
hij er helemaal niks meer mee te maken 
wilt hebben en dat vindt hij zo en 
daarom heeft hij tegen mij gevraagd 
dat ik U een briefje moest schrijven 
en vertellen wat ik er van vind omdat 
het om mijn toekomst gaat. Wat vindt U 
daarvan ? Ik vind dat pappie gelijk 
heeft. Ze doen maar, zegt hij maar 
daar ben ik het helemaal niet mee eens 
want het gaat om mijn toekomst. Kunt U 
niet ergens anders een gaatje boren ? 

saskia, 7 jaar. 

Beste Minister, 

Ik heb op m'n werk gehoord dat U van 
plan bent om bij ons in de buur.t in de 
grond te gaan liggen boren. Nou zou ik 
daar op zich niet zoveel op tegen heb
ben, maar het is nou toevallig zo, dat 
die zoutkoepel krek bij ons onder 't 
volkstuintje ligt en dat ga natuurlijk 
niet. Want stel U voor dat ik 't on
kruid tussen m'n andijvie sta weg te 
wieden en ik zou in zo'n boorgat sode
mieteren. Da's toch veels te gevaar
lijk ? Maar ik weet toevallig net zo'n1 
koepel te liggen een eindje verderop. 
Misschien dat jullie het daar zouden 
kunnen proberen, alsteblief, want ik 
heb net m'n andijvie ingezaaid en ik 
weet zeker dat meneer van Zanten 't 
niet erg vindt als jullie bij hem in 
z'n volkstuintje een klein gaatje bo
ren. Hoogachtend, 

w. v.d. Schulp, Anlo-West 
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Geachte Minister, 

Van een mede-lid van onze volkstuin
vereniging, dhr. v.d. Schulp, mocht ik 
vernemen dat het in Uw voornemen ligt 
om uitgerekend in mijn volkstuintje 
proefboringen te laten verrichten. 
Hoewel ik mij afvraag in hoeverre dhr. 
v.d. Schulp juist en adekwaat is ge!n
formeerd, moet mij toch van het hart 
dat U dan door mijn lijk henen zult 
moeten boren, want geen haar op mijn 
hoofd die eraan denkt om mijn snijbonen 
te laten verrulneren door Uw medewer
kers. Daarbij, waar moet dat platform 
komen te staan ? Mijn tuintje is vijf
tig vierkante meter klein en er staat 
prikkeldraad om heen. En daarbij is 
het nog gevaarlijk ook als die Reagan 
eens mocht besluiten om Uw boorplat
formpje plat te bombarderen. 
Ter Uwer informatie deel ik U nog mede 
dat het tuintje van dhr. v.d. Schulp 
honderd vierkante meter is en er staat 
g'én prikkeldraad om heen. 

Dhr. T. van Zanten, Anlo-centrum 

Geachte Minister, 

Zoals u weet heeft de regering in 1979 
eisen opgesteld waaraan zoutkoepels 
moeten voldoen om geschikt te zijn 
voor de opslag van atoomafval. U weet 
ook dat geen enkele zoutkoepel aan die 
eisen voldoet. U vraagt de bevolking 
nu om mee te denken over nieuwe eisen. 
Voor mij is de discussie echter geslo
ten. u vraagt ons aan te geven hoeveel 
straling mensen in de toekomst mogen 
oplopen door de opslag van atoomafval. 
In feite betekent dit dat u ons vraagt 
hoeveel slachtoffers de opslag van 
atoomafval in zoutkoepels ons waard is. 
Mijn antwoord is: NIET EEN ! 
Daarom: geen proefboringen en qeen 
kernenergie. Er bestaan immers alter
natieven die beter zijn voor het 
milieu en de portemonnee. 

A. Govers, Tilburg. 
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POLITIEKE DANS ROND DE VERGUNNINGEN 

In april 1987 kwam de deelstaatrege
ring van Nordrhein-westfalen officieel 
met de mededeling dat ze de ~aatste 
vergunningen voor de inbedrijfname van 
de Snelle Natriumgekoelde Reactor (SNR 
300) niet zal verlenen. Dus nul op het 
·rekest van de Kalkarbouwers, die tus
sen 1972 en 1986 maar liefst zeventien 
aanvragen voor deelvergunningen wêl 
gehonoreerd hebben gezien. 
De weigering betrof de vergunningen 
voor de opslag van plutoniumsplijtstof 
en kweekelementen op het terrein (sa
men zo'n 1500 kilo), het inbrengen van 
de splijtstofstaven in de reactor, het 
kritisch maken van de kern en het 
trapsgewijze opvoeren van het elek
trisch vermogen. 
De vrachtwagens die de twaalf pluto
niumtransporten vap Hanau naar Kalkar 
zouden verzorgen, komen niet in actie. 
Bet heeft er nu alle schijn van dat de 
slotakte van het Kalkardrama eindigt 
in één van de meest sprekende overwin
ningen ooit door de AKB behaald. Maar 
ook voor deze jubelstemming - de zo
veelste - is het net weer even te 
vroeg. 

nieuw geschut 
Terwijl de nieu~ Duitse milieuminis
ter Töpfer vlak na z'n benoeming medio 
'87 in Kohl's kabinet dwars lag en 
over de kansen voor een ingebruikname 
van de SNR twijfelde, wordt dezèlfde 
Töpfer momenteel als een spreekbuis 
van de Kalkarlobby naar voren gescho
ven . Deze lobby brengt nieuw geschut 
tegen de deelstaat in stelling, want 
ze heeft haast. De reactor kost per 
maand een slordige twaalf miljoen DM 
aan onderhouds- en personeelskosten. 
Me~ dan tweehonderd technici, vei
ligheidsbeatnbten e.a. doen al geruime 
tijd 'alsof'. 
Begin oktober j .1 . kwam een rapport 
uit van het Zwitserse ingenieursbureau 
Motor-columbus. Opdracht van de Bonds
regering was, de "Wirtschaftlichkeit" 
van de Kalkartechnologie te onderzoe
ken . Dit was overigens een concessie 
die Kohl's coalitie-genoot, de libera
le FDP tijdens de regeringsonderhande
lingen had bedongen. Ook de FDP had 

Het coma van 
Kalkar 
Het project wankelt, het einde is nabij, het wachten 
is op de doodsteek; allemaal koppen die je boven een 
artikel over Kalkar kunt zetten. Is het dan straks 
eindelijk zo ver ? Komt er een reusachtig feest 
langs de Duitse Neder-Rijn ? Ronald Jansen houdt 
liever wat slagen om de ar.m, en zet de laatste ont
wikkelingen op een rij. 

iumers na 'Tsjernobyl ' haar rotsvaste 
geloof in kernenergie wat getemperd. 
Maar bijster kritisch in de keuze van 
het .ingenieursbureap waren de libera
len niet. Volgens het weekblad Der 
Spiegel zit Motor-columbus tot over 
zijn oren in de nucleërl,re business . Zo 
blijkt dat M-e; 
- hoofdaandeelhouder is van de Zwiters-

Amerikaanse Elektriciteitsmij. Doel
stelling van deze club is het onder
·houden van contacten met afnemers in 
Zuid-Amerika, met name in het atoom
stroomland Argentiniê; 
- voor 45 procent deelneemt in het be-

drijf Aare-Tessin AG (Atel). Atel is 
mede-eigenaar van de Zwitserse kern
cenuale Gösgen (35 t) en Leibstadt 
(21,5 \). 
Al eerder, in 1982, heeft Motor-Colum
bus Kalkar doorgelicht. Toen ging het 
om de vraag hoe de enorme prijsexplosie 

- van 300 miljoen tot 6,5 miljard DM 
pure bouwkosten - tot stand is gekomen. 
En ook in Nederland is het ingenieurs
bureau geen onbekende . In september 
1986 adviseerde het bureau minister De 
Korte over de toekomstmogelijkheden 
van kweekreactoren. Heel pragmatisch 
luidde toen de conclusi e van Economi
sche Zaken: toetreding van de Neder
landse Staat tot een Europees samen
werkingsverband voor de bouw van een 
SNR-2-project (opvolger van KalkarJ i s 
"thans niet opportuun" . 
De uitkomsten van het Zwitserse rap-

Ronald jansen 

Kalkar in aanbouw 
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port werken vooral op de lachspieren. 
Twee oudjes uit de argumentenkast wor
den opnieuw in de strijd gewoxpen. De 
leweektechnologie, aldus Motor-columbU$, 
garandeert een goede energievoorziening 
op de lange termijn. Zelfs wanneer het 
energieverbruik niet sterk zou stijgen 
zoals vijftien jaar geleden werd aange
nomen, zal er toch sprake zijn van een 
stijgende tendens. Kweekreactoren bie
den de mogelijkheid zes keer langer 
met de voorraad uranium te doen. De 
SNR is, zo wordt vervolgd, de modern
ste testinstallatie van Europa en een 
definitieve stillegging zou voor de 
Duitse industrie een groot verlies aan 
'know-how' betekenen. 

térugvordering 

Een derde argument om de SNR direct in 
bedrijf te stellen is ook niet nieuw, 
maar wel interessanter vanuit Neder
landse optiek: de Bondsrepubliek 'ZOU 

"onder bepaalde omstandigheden" reke
ning moeten houden met 'RegressansprO
che' (terugvoràering van betalingen) 
door Nederland en Belgiê, die elk deel
nemen in de ontwikkelingskosten van 
Kalkar. Een in Duitsland al vaker gehan
teerd argument. Typisch echter dat in 
mogelijke terugtrekking uit het Kal
karproject (1983) precies de omgekeer
de redenering werd gevolgd: Duitsland 
komt met financiêle eisen als wij er 
uite stappen ! 
Bet is duidelijk dat hier actieterrein 
braak ligt voor anti-Kalkargroepen. 
In feite zijn er maar weinig effectie
ve middelen om de deelstaatregering te 
dwingen tot vergunningafgifte. Aller
eerst is er een juridische weg . via een 
zgn. "aanwijzing" door de Staat. De in
bedrijfname wordt dan van hogerhand 
afgedwongen, maar ook dan blijft een 
daadwerkelijk opstarten van Kalkar erg 
onzeker. De Staat zal in een pr90edure 
voor het Bundesverfassungsgericht (het 
hoogste Duitse gerechtsorgaan) duide
lijk moeten maken dAt Nordrhein-West
falen haar taak als vergunningverle
nende instantie niet naar behoren 
heeft uitgeóe~end. En dat lijkt, ge
zien de terechte kritiek op de veilig-

De kosten van Kalkar 

(cijfers: EZ, 1983-84) 

- totale bouwkosten I 7,1 ailjard 

- totale ontwikke-
lingskosten I 4,2 ailjard 

I 11,3 ailjard 

- Nederlandse bijdrage in bouw
kosten (in 1983 geplafon
neerd) : f 483 miljoen. 

- overige Nederlandse kosten (oD
derzoek, subsidies industrie 
e.d.) : I 589 ailjoen . 

- aandelenkapitaal SEP in Kalkar 
(in 1985 via een juridische truc 
tot 39,2 miljoen verhoogd) : 
I 27 miljoen. 

heidsvoorzieningen en de uitgebreide 
technische onderbouwing van de weige
ring, geen gemakkelijke klus. 
Daarnaast zal er in dit speciale geval 
waarschijnlijk geen sprake zijn van 
"Sofortvollzug", d.w.z. een onmidde
lijke geldigheid van de (dwang)maat
regel. Hoewel dit regel is bij pro
cedures tegen de bouw van kerncentra
les, ligt hier eerder een opschortende 
werking voor de hand; geen inbedrijf
name dus. Een proces zou jaren in be
slag nemen en Kalkar zeker financieel 
de das omdoen. Dat de Bondsregering na 
april j.l. nog steeds geen gerechte
lijke stappen heeft ondernomen, zegt 
genoeg over de kanSen die ze zichzelf 
toedicht. 
Politieke druk is wellicht de enige 
mogelijkheid om de deelstaat nog over
stag te laten gaan. Zo wordt de SPD
regering in de rechtse pers verweten, 
Kalkar voor haar energie-politieke 
spelletjes te gebruiken: de kweekr eac
tor als symbool voor de "Ausstieg aus 
der Kernenergie". Op de vei ligheids
arqumenten van de deelstaat wordt niet 
of nauwelijks ingegaan. 
De laatste maanden ligt het SPD-alter
natief voor kernenergie ook danig on-



der spervuur. Dit alternatief is niet 
zozeer een beleid gericht op stringen
te besparingen of duurzame energie
bronnen, maar een uitbreiding van de 
steenkoolwinning. Dit staat haaks op 
het beleid van Bonn. De Bondsregering 
bedreigt met name Nordrhein-Westfalen, 
de "Kohlenpott" van de republiek, met 
massa-ontslagen (30.000) in de mijn
bouw door stopzetting van subsidie
regelingen. Zo wil men onder meer de 
"Kohlenpfennig• afschaffen, een extra 
bijdrage die alle Duitse huishoudens 
via de elektriciteitsrekening betalen. 
Andere deélstaten met 'goedkopere' 
atoomstroom en met de CDU/FDP aan het 
bewind voelen er niets voor het kern
energieloze scenario van de SPD via 
hun stroomverbruikers te ondersteunen. 
Zijpaden van deze industriepolitieke 
strijd leiden ook naar Kalkar. 

kalkarcoma 
Het verhaal over het dreigende ongenoe
gen van de Nederlandse en Belgische 
partners past in het beeld: de publ-ie
ke opinie moet tegen de deelstaat wor
den gemobiliseerd. 
Aan de andere kant valt er wellicht 
bij die Kalkarpartners nog wat geld 
los te peuteren. Afgelopen zomer ont
ving ons ministerie van EZ een brief 
van de Bondsregering met de vraag het 
bedrag dat Nederland heeft uitgetrokken 
voor de dekking van het mogelijke ex
ploitatietekort in Kalkar te herzien ·en 
de onderhandelingen over het "Risiko
beteiligungsvertrag" te heropenen. Dit 
(geheime) verdrag uit 1973 houdt onder 
meer in dat de Kalkarstroom wordt ver
kocht aan de Duitse elektriciteitsgi
gant RWE, die daarvoor volgens oude af
spraken het schijntje van 2,6 Pf/kWh 
moet neerleggen. Redelijk voorzi chtige 
schattingen wijzen uit dat de stroom 
uit Kalkar in werkelijkheid minimaal 
35 Pfennig gaat kosten. Maar het kan 
nog erger: een Duits kerngeleerde 
houdt het zelfs op 60 Pf/kWh ! Een ge
garandeerd exploitatietekort dus. 
Nu is er al jaren geharrewar over de 
verhoging van de risicodekking, die 

voor Nederland (nog onveranderd) f 25 
miljoen bedraagt. De Bondsrepubliek 
verhoogde haar aandeel in 1985 van 105 
naar 450 miljoen DM, en ziet Nederland 
graag ook iets dergelijks doen. 
Vanuit de Tweede Kamer zijn in septem
ber vragen gesteld aan De Korte over 
de precieze achtergronden van het 
Duitse verzoek. Het antwoord moet nog 
komen, maar ik wil alvast een gokje 
wagen: Na januari 1988 is het geld op. 
De Bondsregerinq wenst via het Risiko
beteiligungsvertrag het Kalkarcoma nog 
een jaartje of drie te laten voortdu
ren. Misschien komt de startvergunning 
in de tussentijd wel uit de lucht val
len. 

• 



VOLWAARDIGE GESPREKSPARTNER GEMEENTE 

EnergieWinkel Nijmegen vijf jaar 
Het eerste lustrum zit erop voor de EnergieWinkel 
Nijmegen. In de afgelopen vijf jaar wisten veel arnb
tenax:en, consumenten, politici en studenten de weg 
te vinden naar ·de Daalseweg 30. Het lustrumfeestje 
in ok~ober was dubbeldik , want op de verjaardag werd 
de gerenoveerde ruimte heropend. 

Thijs Belgers 

Het nieuwe. kan
toor van de 
EnergieWinkel • 
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Het gesprek met Bilbrand Roder~ van de 
EnèrgieWinkel wordt telkens onderb~o
ken. door mensen die een stookkostenkaart 
kome~ halen. Met behulp hie.rvan en en
kele gegevens kunnen ze hun gasver
bruik in de gaten houden. Doel van de 
kaart is een zuinig e~ bewust energie
verbruik. "Dez.e stookkostenkaart gaat 
uit van de Energiebedrijven en wij 
werken eraan mee", legt Bilbrand ·uit. 
"De mensen kunnen Mer zo • n kaart ha
len en als ~e willen leggen we uit hoe 
het werkt. " Dit is één vorm van yoor
Üchting die de EnergieWinkel geeft. 
Wie meer informatie wil over energie
zaken, van aardwarmte tot< zure regen, 
kan terecht in de uitgebreide biblio
theek van de winkel. "De mensen die 
hier werken hebben allemaal hun ·eigen 
specialiteit. Zo weten ze ook vrij 
goed wat er allemaa1 aan literatuur 

. bestaat en of dat zinvol te gebruiken 
is iil de winkel. Ook gooien we weleens 
oud materiaal weg zodat het overzich
telijk blijft." 
Naast de boeken en brochures is er een 
knipselarchief en heeft de bibliotheek 
een gr~ot ' aantal t.ijdschrift en op de 
planken . ·Er kan .in de wi nkel worden 
gelezen,' maar de mensen kunnen de boe-

ken ook lenen. Zo wordt de doelstel
ling van de w.inkel, een laagdrempelig 
energ.ievoorllcht.ingscentrum, ruim
schoots gehaald. Het is vooral de ach
terban en studenten die gebru.ik maken 
van de documentatie. 
Bilbrand: "Na de demonstraties bij de 
kerncentrale van Dodewaard waren er 
mensen in Nijmegen die e~n energ.iecen
trum wilden voor voorl.ichting en act.i
v.i te .i ten. Het voorbereidende werk werd 
in het voorjaar vàn 1982 gedaan. Als 
we een winkel zouden willen, dan zou 
er huur moeten worden betaald. we wil
den niet aan subsidies beginnen 'omdat 
die niet voor elk jaar vast staan. We 
kozen daarom voor de construct.ie van 
een vereniging) waarbij de leden mini
maal f 2, SO contributie betal~:m per 
maand. Ook vonden we het belangrijk 
dat een vereniging een democratische 
structuur heeft." Op 18 oktober 1982 
werd de Vereniging EnergieWinkel Nij
megen officiêel opgericht, met als 
doel het draaiende houden van de win
kel. Sindsdien heeft de vere~ging een 
redelijk constant aantal leden , zo'n 
120. Er zijn tien vaste medewerkers, 
all~n op vrijwilligersbasis. 

maatschappelijke plaats 
Bilbrand, die er al vanaf het begin 
bij betiokken is, analyseert de maat
schappelijke plaats van de EnergieWin
kel: "In het begin van de jaren tach-



tig zijn er veel energiebureau's en 
-winkels opgericht . Er was zelfs een 
landelijke vereniging die is voortge
komen uit de MeMo-beweging. Binnen die 
vereniging waren twee stromingen te 
onderscheiden. Allereerst waren er 
winkels die een commerciêle inslag 
hadden. Bet waren zakelijke bedrijfjes 
die 'handelden' in adviezen en ener
giezuinige materialen . Aan de andere 
kant waren er clubjes van mensen die 
zich ri.chtten op de energieproblema
tiek en die het politieke beleid aan 
de kaak stelden. Wij zitten duidelijk 
in deze tweede groep." 
De EnergieWinkel houdt derhalve zich 
bezig met be!nvloeding van het gemeen
telijke energiebeleid. Een concreet 
resultaat daarvan werd begin 198~ be
reikt. Op het Gelderland-Tielens
terrein in Nijmegen zouden 225 (meren
deels woningwet-)woningen gebouwd wor
den. De EnergieWinkel haakte in bij de 
inspraakronde omdat ze vond dat er te 
weinig zou terechtkomen van energiebe
sparing. Zo wilde de winkel dat er vol
gens de noord/zuidoriêntatie gebouwd 
zou. worden, d.w.z. de huiskamers op 
het zonnige zuiden met grote ramen en 
op de noordkant kleinere ramen. In het 
algemeen zou er meer ge!soleerd moeten 
worden. Bij de bouw zou een onafhanke
lijke energiedeskundige betrokken moe
ten worden en bij de keuze van aannemer 
en architect zou gekeken moeten worden 
naar ervaring in het bouwen van e~er
giezuinige woningen. Hilbrand: "Het 
duidelijkste resultaat dat we behaald 
hebben is de noord/ zuidoriêntatie . 
Verder is nu bij ieder bouwproject een 
energie-ambtenaar betrokken die een 
zogeheten energiebalans opmaakt. " De 
EnergieWinkel is dan ook een volwaar
dige gesprekspartner van de gemeente, 
vindt Hilbrand. "We hebben hier echt 
een open maatschappij. Het kost ons 
geen enkele moeite om met de gemeente 
te praten. Die zien wij niet als tegen
stander, maar we werken er juist zo
veel mogelijk mee samen." 
Het kritische oog van de EnergieWinkel 
reikt echter verder dan de woningbouw . 
Ook de nutsbedrijven ontsnappen niet 
aan het speurende vizier . Hilbrand: 

"We spelen een belangrijke rol in de 
ideeênontwikkeling van de Energiebe
drijven. Toen we de eerste Energie
vierdaagse gingen organiseren, kregen 
we van hun kant veel aandacht. Ze zei
den 'Dat zouden wij ook wel willen 
doen, maar wij hebben er geen tijd 
voor' . Daardoor vulden wij min of meer 
een gat op, terwijl we de volle mede
werking kregen van de Energiebedrijven. 
Zij vinden een dergelijke actie heel 
nuttig." 
OOk politici klopten wel eens aan bij 
de EnergieWinkel, bijvoorbeeld toen de 
kwestie van privatisering van de ener
giebedrijven aan de orde was. "Ze wil
den weten wat wij ervan vonden. Nou, 
het maakt ons niet zoveel uit of er nu 
'N.V.' bij staat of niet, zolang we 
maar via de gemeente invloed kunnen 
blijven uitoefenen op het beleid." 

werkgroepen 
De EnergieWinkel is begonnen met werk
groepen. Zo was er de winkelgroep, die 
zich bezig hield met de bibliotheek en 
de documentatie . Er was een kernener
giegroep, een zure-regengroep, enzo
voort. Die situatie is veranderd, zegt 
Bil.brand: "Er zijn geen echte werk
groepen meer. De taken zijn nu ver
deeld over de mensen die hier werken, 
omdat ze toch al hun eigen werkter
reintje hebben." Leidt dat niet tot 
een verbrokkeling van de eenheid ? 
Bilbrand vindt van niet: "De Energie
Winkeliers zien elkaar regelmatig, 
dus verlopen de contacten langs de 
informele kanalen. Verder houden we 
een loqboek bij, waarin iedereen moet 
schrijven wat -ie die dag gedaan 
heeft. Op deze manier houden we elkaar 
op de hoogte. " 
Elke werkdag is er iemand aanwezig in 
de winkel. "Dat gaat volgens een be
paald rooster dat de boel bij elkaar 
houdt . Zonder dit schema zouden we het 
lustrum niet gehaald hebben. Het is 
belangrijk dat er een eigen ruimte is, 
dat er afspraken zijn over de bezet
ting en dat er een logboek wordt bij
gehouden. Dat houdt de continu!teit 
erin. En het is natuurlijk erg prettig 
dat we sinds de renovatie een ruimte 
erbij hebben." Tijdens het lustrum
feest werd de EnergieWinkel heropend, 
na een maandenlange renovatie. Nu 
heeft men de beschikking over zowel 
de winke l , als een ruimte waar verga
derd kan worden, iets wat voorheen in 
één ruimte gedaan werd. Dankzij de 
uitbreiding en de moderne, lichte i n
richting is de documentatie erg over
zichtelijk. 
Wordt de vergaderruimte nu het centrum 
van de Nijmeegse AKB ? Hilbrand: "Ik 
denk van niet. Er is in Nijmegen een 
actiegroep, Steekvlam, die wij onder
steunen . Of die zich nu hier gaat nes
telen weet ik nie t. Kijk, we bli jven 
natuurli jk opboksen tegen Dodewaard en 
Kalkar, m~ar anderen doen dat ook . 
Daarom zijn we ni et hêt centrum, eer-
der een ontmoetingsplaats . " • 

Bibliotheek. 
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LIMBURGSE WATERKRACHT 

Een schitterende energiebron, 
maar ... 
Dit is een verhaal over de ervaringen op water
krachtgebied in het Limburgse van de laatste jaren. 
Een schitterende energiebron verzandt in het web 
van ingenieursbureau's, overheidsinstanties en na
tuurlijk stroomproducenten die de deur met alle 
plezier totaal dichtgooien. 

Sjaak Dehing 

De generator van 
de Groote Holen 
in Meersen. 

Watermolens zijn er nog genoeg in Ne
derland; enkele honde.rden zijn er 
te vinden. De staat waarin ze verkeren 
loopt van puinhoop tot zeer mooi en 
goed onderhouden installaties. De 
meeste installaties staan bij oude 
graanmolens. Vaak malen deze noq of ze 
zijn omgebouwd tot horeca- pand. Sommi
ge van de watermolens in het zuiden 
malen nog dagelijks, deels voor toeris
ten, maar soms nog eenvoudiqweg be
drijfsmatig. Bet meel komt meestal in 
het biologische ci~cuit terecht. 
Vroeger stonden de installaties • s 
nachts stil; wat kon men anders? Voor 
een nog in qebruik zijnde molen kan het 
echter interessant zijn om de turbine 
• a nachts door te laten draaien en er 
stroom mee op te wekken. Bet maakt de 
molen een stuk rendabeler uiteindelijk. 
Enkele jaren geleden, toen de energie
prijs nog hoog was, besloten enkele 
watermolenbezitters hun installatie om 
te bouwen voor opwekking van elektrici
teit. ·De NECM en de PLEM hadden hier 
wel oren naar en zouden allebei hun me
dewerking verlenen. De NEOM zou zorgen 
voor betere subsidiemogelijkheden, 
voor een overziehtsrapport van de di
verse lokaties en ze zou links en 
rechts advieswerk (laten) verrichten. 
De PLEM zou een soepele houding aanne
men als het ging om aansluitvoorwaarden 
voor teruglevering. Bet uiteindeli jke 
resultaat was triest, zo blijkt uit 

twee voorbeelden van de molens van 
Eijsden en Meersen. 

GROTE INVESTERING 

De turbine van de Eijsdense watermo
len is in de jaren dertig gebouwd. Als 
graanmolen is hij dertig jaar in ge
bruik geweest. De i nstallatie lag al 
tijden stil toen eigen stroauopwekking 
wel iets leek voor de eigenaar. Plan
nen werden gemaakt, de turbine geheel 
gereviseerd en er werd een generator 
van dertig kW geplaatst. Kortan, een 
hele investering. Volgens berekeningen 
zou de generator gemiddeld vijftien kW 
stroom opwekken. De knop werd feeste
lijk ingedrukt en ••• • er kw~ 0, 7 kW 
uit. De teleurgestelde eigenaar ver
kocht uiteindelijk alles wat hij bier
voor had aangeschaft en zette met veel 
pijn de turbine weer stil. 
In de Groote Molen van Heersen is nog 
steeds een meelmalerij gevestigd. De 
dubbele turbine hiervan, die ook uit 
de jaren dertig stamde., dreef veertig 
jaar lang de molensteqen aan door mid
del van riemen. Enkele j~n geleden 
werd besloten de zaak te reviseren en 
an te bouwen voor stroomopwekking. 
Veel rekenwerk en plannenmakerij, een 
generator van 55 kW, en de zaak werd 
wederom aangezet. Nu kwam er twintig 
kW uit de turbines. Alweer een grote 
tegenvaller: slechts 35 procent van 
het geplande vermogen ~rd gebaald! 
Ik zou nog wat voorbeelden kunnen aan
halen die op hetzelfde neerkomen. De 
oorzaak van de slechte resultaten is 
in een aantal facetten onder te ver
delen. 
Bet onderzoek van de NEOM over de te 
verwachten leveringen van de turbines 
was veel te positief. De boeveelheid 
water die gemiddeld door de rivier of 
beek stroant werd te hoog ingeschat, 
evenals het rendement dat de instal
laties zouden halen. Bierdoor werden 
verwachtingen gewekt die nooit konden 
worden waargemaakt. 
Nadat de eigenaren van de molens beslo
ten hadden de plannen door te zetten, 
kwamen ze in een vacuQm terecht. Er 
bleken nauwelijks betrouwbare bureau•s 
te vinden die de ombouw- en revisie
p1annen van deskundig advies konden 
voorzien. Als voorbeeld: uit een her
berekening van het generatorvermogen 
van de Eijsdense molen, bleek dat het 
vermogen tien keer te groot gekozen 
was. Over het rendement zullen we dan 
niet meer praten. 
Uiteindelijk liet de PLEM haar werke
lijke gezicht zien: discussie over een 



fatsoenlijk teruglevertarief bleek 
niet mogelijk. Momenteel wordt voor de 
terugge·leverde stroom ongeveer zes cent 
gegeven! Een molenaar die onlangs zijn 
molen heeft gereviseerd en nu stroom 
wil gaan opwekken, kreeg te horen dat 
de PLEM totaal geen interesse had voor 
zijn stroom en dat er nog lagere ver
goedingen in het vooruitzicht staan. 

niets vernieuwends 
In het Limburgse gebeurt vrijwel niets 
vernieuwend& meer op het gebied van 
stroomopwekking door waterkracht. De 
problemen die hierboven geschetst zijn 
zouden omzeild kunnen worden, bijvoor
beeld met reële uitgangspunten over 
het te verwachten vermogen. En goede 
advisering is tegenwoordig ook te vin
den. 
Het probleem met de PLEM is dat zij 
niet ge!nteresserd is in een redelijk 
teruglevertarief. Dit bepaalt uitein
delijk of investeringen aan een water
molen rendabel zijn. De enige die gun
stig uit dit jaren durende verhaal te
voorschijn is gekomen, is de PLEM. Deze 
had het niet nagelaten om zichzelf re
gelmatig via diverse publiciteits
kanalpn op de borst te kloppen om te 
vertellen hoe goed ze was voor mole
naars en milieu. Toen de zaken tegen
vielen, had de PLEM de buit binnen. 

Nu er serieus gepraat moet worden over 
teruglevertarieven, zit de deur weer 
op slot. De molenbezitters zitten met 
~~n van de slechtste tarieven van het 
land. Het gezicht van een elektrici
teitsreus werd opgepoetst met klein
schalige waterkrachtprojecten, die na 
gebruik aan hun lot werden overgelaten. 

Sjaak Dehing is medewerker van 
het Bureau Aangepaste Technologie. 
Voor meer informatie over water
turbines en dergelijke: 

B. A. T. pos.tbus 780 
6130 AT in Sittard. 
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Wantrouwen rond zoutkoepels 
HE!t ~linisterie van VROM hield in oktober twee hoor
zittingen om de meningen te horen over de criteria 
voor opslag van radioactief afval in zoutkoepels. 
In Groningen haakten de aanwezigen massaal af, ter
wijl de hoorzitting in Utrecht uitgroeide tot een 
ontspannen avondje uit. De discussie over kernener
gie is weer in alle hevigheid losgebarsten: niemand 
wil nog praten over criteria. 

Boorput Gorleben {foto: Der Spiegel) 

Wim Kersten 
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"Als wij zó met onze burgers zouden 
om gaan, dan werden wij onmiddelijk 
naar huis gestuurd." De wethouder van 
Milieuzaken van de gemeente Groenlo 
verwoordt de stemming van vrijwel alle 
tachtig aanwezigen in de Brabantzaal 
in Utrecht. "Wij zullen du.s niet mee
werken aan het opstellen van criteria 
omdat wij deze verantwoordelijkheid 
niet kunnen en ook niet willen dragen." 
De wethouder is de vierde spreker in 
een reeks van twaalf. Alle verklarin
gen komen op hetzelfde neer: géén 
kernenergie, géén crit eria voor de on
dergrondse opslag van atoomafval in 
zoutkoepels! 

probleem en kritiek 
Volgens drs. P. de Jongh (plaatsver
vangend directeur stralingsbescherming 
van VROM) ligt er een probleem in de 
vorm van radioactief afval. Bet is 
zaak om daarvoor een verantwoord op
slagsysteem te ontwikkelen. "Deze 
basisnotitie is een eerste gedachte, 
het is geen standpunt", doelend op de 
Basisnotitie ten behoeve van de ont
wikkeling van een toetsingscriterium 
voor de ondergrondse opberging van 
radioactief afval (TOR), "Wij zijn 
hier om van u te vernemen hoe u erover 
denkt. Als er wordt gesteld dat er 
geen ondergrondse opslag mag komen, 
dan mag u een betere oplossing noemen. 

En als er toch zo'n opslag komt, moet 
die aan bepaalde criteria voldoen", 
aldus De Jongh. 
Drs. B. Damveld (Groningse Milieufede
ratie) veegt de vloer aan met de basis
notitie: onleesbaar, beperkt, ingewik
keld, onvolledig voor inspraak en 
gevaarlijk. "De fundamentele vraag of 
toekomstige generaties opgezadeld mogen 
worden met risico's vanwege kernafval, 
wordt niet aan de orde gesteld. Men kan 
slechts kiezen hoeveel straling de 
mensen in de toekomst mogen oplopen 
vanwege de opslag. De inspraak houdt 
in feite in dat men mag aangeven hoe
veel slachtoffers er mogen vallen. 
Mijn antwoord is: niet één !" 
Na de twee inleidingen van De Jongh en 
Damveld breekt een ludiek pandemonium 
uit. Een ontspannen en amusant gebeu
ren, notabene georganiseerd door het 
Ministerie van VROM. 
De pauze kan gebruikt worden om opmer
kingen te plaatsen op flap-overs die 
de wanden aan het gezicht onttrekken. 
Bij "andere onderwerpen" valt weldra 
te lezen dat ook "Hexen tegen kern
energie" zijn. En alles, van pamflet 
tot uitgebreide verklaring , wordt door 
Bet Secretariaat ingeschreven en tot 
officieel stuk verklaard. 
Vanuit het Ministerie regent het toe
zeggingen. Er zal worden overwogen om 
méér hoorzittingen te organiseren, zo
dat ook de mensen uit Overijssel en 
Gelderland bereikt kunnen worden. Op 
·de suggestie om de basisnotitie om te 
zetten in een leesbare vorm, wordt ge
antwoord dat die vraag bestudeerd zal 
worden binnen het Ministerie. 
Is VROM bereid geld uit te geven voor 
een parallel-expertise (tegenonderzoek) 
door energiebeweging en lagere over
heden? "Dient u maar een verzoek in", 
luidt het antwoord achter de tafel. 
De snelle toezeggingen lijken zoet
houders om de zaal en de publieke opi
nie te sussen. Bet is niet waarschijn
lijk dat VROM mag rekenen op veel 
steun bij de bevolking. 

verzet bij besturen 
De energie- en milieubeweging in Noord
Nederland, verenigd in het Zoutkoepel
overleg, heeft haar krachten al eni ge 
tijd gebundeld. Ook de besturen van 
provincies en gemeenten in het noorden 
hebben hun ongenoegen geventileerd . 
Het 'offici~le verzet' breidt zich a ls 
een olievlek uit. Geert Lubberink (WED
groep Zuidwolde) wil de plannen van de 
regering de kop indrukken. "Wij hebben 
de besturen van vier omliggende ge-



meenten schriftelijk benaderd, om hen 
te bewegen dat zij geen radioactief 
afval zullen dulden op hun grondge
bied. Die b~ief wordt in de gemeente
raden behandeld, dat is goed voor de 
discussie." 
Het provinciebestuur van Friesland 
(met twee zoutkoepels) heeft officieel 
aan VROM laten weten dat er niet gere
kend hoeft te worden op Friese mede
werking-in deze kwestie. De provincies 
Groningen en Drente vinden een discus
sie over zoutkoepel-criteria volstrekt 
overbodig. 
Voor zover bekend is alleen de gemeente 
Avereest (met zoutkoepel in Dedems
vaart) bereid te praten aan de hand 
van de basisnotitie. De gemeenteraad 
heeft hiertoe besloten met een krappe 
meerderheid. 

ALLES FOUT MET HET DUITSE ZOUT 

De geplande opslagplaats voor 
atoomafval in een zoutkoepels bij 
het Westduitse Gorleben gaat voor
lopig niet door. 
Bij boorwerkzaamheden op 237 meter 
diepte stortte de schacht in. Een 
stalen ring die bedoeld was om in
storting te voorkomen, werd naar 
binnen gedrukt en begaf het. Vijf
tienhonderd kilo staal donderde 
drie meter naar beneden. Drie ar
beiders raakten zwaargewond; één 
van hen overleed in het ziekenhuis. 
De boorput werd met een veertien 
meter dikke betonlaag opgevuld. 
Ondanks alle grUndliche berekenin
gen bleek de kracht van de onder
grond onvoorspelbaar. Omdat men 
wel bedacht was op problemen, werd 
de bodem, in een straal van acht
tien meter rond de boorput, bevro
ren tot 26 graden onder nul. Op 
die manier hoopte men de omgeving 
stabiel te houden, zodat het boren 
in de diepvriesbodem gemakkelijker 
zou verlopen. Maar de werklust van 
de gigantische diepvriezer (met 
een capaciteit die overeenkomt met 
50.000 normale vrieskisten) bleek 
niet opgewassen tegen 'zwakke plek
ken' in de bodem.Zouthoudende wa
terlagen bevriezen moeilijk. De 
geoloog Duphorn had deze stelling 
al in 1982 geponeerd. "Onzin", 
luidde het commentaar van de firma 
DBE, die voor anderhalf miljard 
Mark twee schachten in de Gorleben
zoutkoepel wilde realiseren, De 
~oepel zelf, op 300 honderd meter 
diepte, zal volgens Duphorn nog 
veel grotere problemen en verras
singen opleveren. 
Critici van het Gorlebenproject 
wijzen op het feit dat men .niet met 
geologische criteria werkt, maar 
met politieke maatstaven deze loka
tie heeft aangewezen. Blijkbaar is 
men in West-Duitsland nog steeds 
bereid grote financiële en mense
lijke offers te brengen voor de 
atoomindustrie. 

Binnen het !Unisterie is na de hoorzit
tingen overlegd over het vervolg van 
de procedure. Er zullen geen extra 
hoorzittingen worden gehouden, omdat 
men blijkbaar teleurgesteld is over 
het verloop van de twee zittingen in 
Utrecht en Groningen. "rn de volgende 
fase zal een duidelijker notitie worden 
gehanteerd, met duidelijkere opties. 
Die notitie zal in wijder verband ver
spreid worden", aldus P. de Jongt~ van 
VROM. Op die manier hoopt men een 
hoop onvrede weg te nemen bij met name 
plaatselijke besturen, die de Basis
notitie nooit toegestuurd hadden gekre
gen. De inhoudelijke vragen die gesteld 
werden tijdens de hoorzittingen zullen 
woräen beantwoord in het verslag van 
de hoorzittingen. over de suggestie van 
"contra-expertise" is men bij VROM nog 
niet uitgediscussieerd. "We overwegen 
serieus of zo iets kan, maar er zijn 
tot op heden nog geen aanvragen in die 
richting binnen gekomen. Het hangt ook 
af van de aard van de voorstellen, ze 
moeten wel sporen met de toetsings
criteria". 
Stichting Natuur en Milieu is van plan 
om binnenkort enkele onderzoeksvoor
stelleD in te dienen. De voorstellen 
zullen betrekking hebben op een nadere 
uitwerking van het standpunt van de 
milieu-organisatieszoals verwoord in 
het advies van de Commissie Heroverwe
ging Verwijdering Radioactief Afval 
èn op een parallel-expertisestudie 
over de veiligheidsanalyses van het 
onderzoek naar de opberging van atoom
afval op land. 

• 
-n 
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WISSELEND SUCCES MET EXPERIMENTEN 

Biogas in de tropen 
Oplossingen voor de energiecrisis in ontwikkelings
landen zijn op papier haalbaar. Maar in de praktijk 
moet rekening worden gehouden met culturele tradities 
Biogas-installaties slaan wel aan in China en India, 
maar stuiten op weerstanden in Afrika. 

Joost v.d. Aalst Het beeld van vrouwen met grote tak
kenbossen op hoofd of rug is een ste
reotype u:it. ontwikkelingslanden dat ie
dereen kent. Een dagtaak voor een op 
vijf personen ter voorbereiding van 
de warme maaltijd. Het verontrustende 
verhaal van erosie en toenemende ver
woestijning, welke nog een zetje mee 
krijgt door de vraatzucht van geiten 
en andere herkauwers. 
Waar wij ons in het Noorden bezorgd 
maken om de invloed van zure regen op 
het milieu, verzandt het Zuiden in een 
energiecrisis door de slinkende voor
raad "biomassa". 
Al sinds 1973 storten internationale 
programma's en speciale fondsen zich 
op de aanpak van deze problemen. De 
olieproducerende landen geven korting 
op de olieprijzen om een spreiding van 
energiebronnen voor ontwikkelingsland
en mogelijk te maken. Op grote schaal 
verrijzen waterkrachtcentrales voor 
opwekking van elektriciteit. Ontwik
kelingsprojecten richten zich op her
bebossing , en op kleine schaal wordt 
geëxperimenteerd met duurzame energie. 

1. Snelgroeiende bosaanplant 
2. Biogas-installatie 
3. Zonnepanelen bij gezondheidscentrum 
4. Gas generator 
5. Compost toiletten 

Ondanks al deze inspanningen verandert 
er weinig aan het bekende beeld op het 
platteland en blijft de brandhoutcri
sis de ontwikkelingslanden uitputten. 

uniek totaal-systeem in India 
In Khandia, een dorp aan de westkust 
van India, functioneert nu een systeem 
dat de totale locale energiebehoefte 
.dekt èn een einde heeft gemaakt aan 
de ontbossing. Bovendien bespaart het 
miljoenen dure dollars. Bij de opzet 
was gekozen voor een combinatie van 
kleinschalige duurzame energiebronnen. 
De situatie in Khandia leek uitzicht
loos, veraf gelegen van regionale 
voorzieningen. Investeringen om een 
geregelde olie-aanvoer te krijgen of 
om een aansluiting op het elektrici
teitsnet te realiseren, waren te kost
baar. In deze ge!soleerdheid was Khan
dia op zichzelf aangewezen. De toch 
al schrale grond werd door houtkap 
steeds kaler. Een regelrechte des
ontwikkeling, want 85% van de beno
digde energie voor Khandia wordt ge
bruikt voor het koken en wat schaarse 
verlichting. Gujaret Energy Develop
ment Agency wist eind 1984 de bevol
king van Khandia te overtuigen van de 
noodzaak om gezamenlijk een oplossi~ 

Schets van het duurzame energie-gebeuren in Khandia (India) 

allicht 1~7 



te zoeken voor het energieprobleem. 
Men moest daarvoor alle beschikbare 
energie samen gaan delen en de pro
ductie van energie zelf ter hand ne
men. De regionale overheid was dan 
bereid 500.000 Rupees (f 150.000) 
beschikbaar te stellen voor de beno
digde materialen. 
De 130 families uit Khandia begonnen 
als eerste met de aanleg van een 
~ekerij op een braak liggend stuk 
grond van twaalf hectare. De snel 
groeiende Eucalyptus-en Tamarinde
bomen leveren nu jaarlijks 250 ton 
hout, dat gebruikt wordt als brand
stof voor een generator van 25 kilo
watt . De opgewekte elektriciteit is 
voldoende om het hele dorp van ver
lichting te voorzien. Bovendien is 
de waterpomp van het dorp daar op 
aangesloten, alsmede enkele kleine 
ambachtelijke bedrijfjes en de graan
molen. 
De tweede vernieuwing is een biogas
installatie van 85 kubieke meter. 
Iedere dorpeling die van het gas ge
bruik wil maken, is verplicht dage
lijks drie emmers organisch afval of 
mest te leveren. Met deze garantie 
is de productie van gas voor het ko
ken geregeld. Iedere dag staat er 
gedurende twee uur druk op de leiding 
naar de nieuwe gascomfoortjes in de 
huizen. 
Tot slot wordt de zon als derde ener· 
giebron benut. Het nieuwe gezondheid· 
centrum profiteert daar nu van: 250 
liter warm water per dag afkomstig 
van zonnecollectoren. Bovendien leve· 
ren twee zonnecel-panelen voldoende 
elektriciteit om de medici jnenkoel
kast op de juiste temperatuur te hou· 
den 
Als een lopend vuurtje slaat het suc
ces van Khandia om zich heen. De In
diase regering is bereid meer model
dorpen te ondersteunen, om zo een de
centrale energievoorziening te stimu
leren. Toch krijgt het voorbeeld van 
Khandia vaak maa~ een gedeeltelijke 
navolging. De investeringen vormen 
toch een struikelblok. Nog moeilijker 
is het om de weerstanden, die vanuit 
de locale bevolking worden aangedra
gen, te overwinnen. Complete teams 
van multidisciplinaire deskundigen 
breken hun hoofd er over. Maar cul
turele tradities lijken moeilijk over
wonnen te kunnen worden als het gaat 
om de aanleg van boomplantages ten 
behoeve van het eigen brandhout. 
Inleveren van vruchtbaar land en mee
werken op de plantage gaat immers ten 
koste van de verbouw van eigen voed
ingsgewassen. 

brandstofcrisis in Afrika 
In navolging van het succes met bio
gasinstallaties in Ch ina en India, 
wordt nu ook in Tanzania gewerkt aàn 
de introductie van biogas . Op papier 
lijkt de haalbaarheid zeer reëel. 
Tanzania kampt met een enorme olie
en brandhoutcrisis. oe import van 
olie heeft al herhaalde malen stil 

- CJ 

De pomp is leeg (foto: Joost van der Aalst) 

gelegen in de haven omdat er geen geld 
was om de lading te betalen. 
In 1980 moest biina 45 procent van de 
export-inkomsten besteed worden aan 
de olie-import. En de olie dekt nog 
geen tien procent van de Tanzaniaanse 
energiebehoefte. Het grootste deel 
van de energieconsumptie bestaat uit 
hout: 92 procent. Volgens schattingen 
van de FAO is de houtsituatie in het 
Zuiden en Westen zodanig dat de hui
dige voorraden tot het jaar 2000 de 
behoefte kunnen dekken. Maar de ba
lans valt negatief uit voor het mid
den van het land en de grensstreken 
met Burundi, Rwanda en Kenya. Met 
name in die laatste gebieden wordt 
volop geëxperimenteerd met biogas
installaties. In deze vruchtbare ge
bieden is het onmogelijk om met hout
plantages te beginnen omdat daardoor 
belangrijke exportgewassen als thee 
en koffie het veld zouden moeten rui
men. 

houtvuur of biogas 
Vanuit Arusha wordt het biogasprogram
ma al vijf jaar gecoordineerd. Maar 
het vertrouwen, dat deze energiebron 
een bijdrage kan leveren aan de op
lossing van de houtcrisis , i s tanend. 
Proeven met zowel he t Indiase model 
als met de kleinere Chinése biogas
installatie stuiten s teeds weer op 
acceptatieprobl emen onder de bevol
king. De nieuwe techniek vereist een 
ingrijpende verandering in de leef
gewoontes . Met name de voedselberei
ding moet totaal omgegooid worden. 
Voor westerlingen valt dit een beetje 
te vergelijken met de omschakeling 
van gaskoken naar elektrisch koken . 
De voorbereidingstijd van de Afri
kaanse gerechten is te lang voor de 
capacitei t van de biogas installaties . 
Een maatregel, zoals in Khandia, om 
s l echt s gedurende t wee uur per dag 
gas te leveren, wordt gewoonweg niet 
geaccepteerd. Dus blijven de mensen 
op houtvuurtjes koken. De hierbi j vrij
komende rook verdrijft bovendien de 

-- -· 
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(foto: Joost van 

der Aalst) 

vliegen uit de keuken, iets wat bij 
gaskoken niet gebeurt. Ook valt in 
de koude seizoenen een behaaglijke 
warmtebron weg. 
Tegen al deze bezwaren blijken de 
ontwikkelingssociologen niet bestand. 
Bovendien werd men nog eens gecon
fronteerd met een landbouwtechnisch 
probleem. De compost die overblijft 
was bedoeld om de grond te bemesten. 
Dat veroorzaakte een overbemesting 
van de toch al vruchtbare bodem. Al 
met al klinkt de uitkomst van deze 
experimenten weinig· bemoedigend om 
biogas te beschouwen als een oplos
sing voor de Tanzaniaanse houtcrisis. 
De oude Mzee Mfwangavo , u i t Usa
river bij Arusha, legde het zo uit: 
"Eerst was het vuur ontdekt en toen 
begrepen we dat je hout als brandstof 
kon gebruiken. Het gaf bescherming 
tegen de kou en tegen de wilde dieren 
Bovendien bleek dat je boven het vuur 
het vlees malser kunt maken en de 
granen beter eetbaar. Bet vuur vormt 
het middelpunt van ons leven: waar 
het vuur is verzamelen zich de mens
en. En zonder het vuur kan ik het vel 
op mijn trommels niet goed gespannen 
krijgen. Wie kan zich Afrika voor
stellen zonder het ritme van de 
trom?" 
Wie het vuur dooft, dooft het leven. 

• 



STRATEGIECONGRES STIPPELT KOERS UIT 

Veertig vertegenwoordigers van diverse 
energiegroepen, milieufederaties, ba
sisgroepen en milieugroepen vertoonden 
een hoge mate van eensgezindheid. "We 
moeten 87 procent van de b~volking 
blijvend tégen kernenergie houden". 
Om de kwestie kernenergie ook daad
werkelijk in de-belangstelling te hou
den en om druk uit te blijven oefenen 
op regering en parlement, is het zin
nig om de energie gedosee:r:·d en effec;... 
tief te spreiden. 

rapporten 
De nasleep van Tsjernobyl wordt vQr
taald in een aantal studies en rap
porten die eind '87 en begin '88 in 
de openbaarheid zullen komen. Elk 
rapport zal bij verschijnen aanlei
ding· kunnen geven voor publiciteits
acties. Naar aanleiding van de con
clusies zullen bepaalde maatschappe
lijke groepen (opnieuw) benaderd 
worden. Het rapport over de nadelige 
effecten voor de Nederlandse land-
en tuinbouw zal als s.tartschot dienen 
voor. een brede discussie met landbouw
organisaties. Daarnaast zullen er stu~ 
dies verschijnen over evacuatie-rege
lingen, de omhulling van Dodewaard, en 
de gevolgen van een kerncentrale-ramp 
op Moerdijk (!). Genoeg aanknopings
punten om het standpunt van de AKB 
te herhalen. Stichting Natuur en Milieu 
(in Utrecht) fungeert als coördinatie
punt en vraagbaak. 

Gasselte 
Op 24 april 1988 zal Gasselte het de
cor vormen voor een grootscheepse re
gionale manifestatie tegen de zout
koepelplannen. "Twee jaar na Tsjerno
byl" zullen de plannen voor nieuwe 
kerncentrales stampvoetend worden weg
gefloten. Het zoutkoepeloverleg coör
dineert deze manifestatie, terwijl het 
Landelijk Platform Tegen Kernenergie 
ondersteuning verleent. 
In. verband met de afstand, zullen de 
Zeeuwse groepen een regionale· parallel-

·manifestatie organiseren in Borssele. 
Elke groep of organisatie heeft de 

Gasselte 
als speerpunt 
Zonde~ al te veel discussie werd op 26 september door 
de Antikernenergiebeweging besloten dat op 24 apri~ 
1988 in het Drentse Gasselte een speerpuntdemonstratie 
zal worden georganiseerd. De Noordelijke groepen, ver
enigd in het Zoutkoepeloverleg, zijn er klaar voor. 
De manifestatie zal een regionaal karakter dragen, met 
landelijke ondersteuning vanuit het Landelijk Platform 
tegen Kernenergie. 

vrijheid en de ruimte om in datzelfde 
kader eigen activiteiten te ontwikke
len. Via het Landelijk Platform wordt 
alle informatie doorgespeeld en ver
spreid. 

schoonstroom 
vereniging Milieudefensie start in 
december met de "aktie SèHOONSTROOM" 
'öns alternatief' voor kernenergie. 
Doelgroep vormen de gemeentes en de 
provincies: aan de gemeentes wordt 
gevraagd een gasbesparing van 5% te 
realiseren, terwijl de provincies 
hun elektriciteitsmaatschappijen kun
nen opdragen kleinschalige gascentra
les te bouwen. Een schoon, veilig, 
goedkoper alternatief voor kerncentr& 
les. 

Urenco 
De uitbreiding van URENCO in Almelo 
wordt aangevochten bij de Raad van 
State. Daarnaast zal URENCO zich móe
ten verantwoorden bij de VN-Raad voor 
Namibië. Samen met de Anti-apartheids 
Beweging zal gezocht moeten worden 
naar publiciteits-acties om de ver
werking van Namibisch uranium in Ne
derland (en elders) te stoppen. 
De uranium-transporten van en naar 
Almelo zullen worden geschaduwd door 
een speurgroep. 

* Landelijk Platform ·tegen Kern
energie: 020-221366 (Johan Bakker) 

* Stichting Natuur en Milieu: 
030-331328 (Ludie Olthof) 

* Sphoonstroom/Milieudefensie: 
020-221366 (Sible Schöne) 

* Zout.koepeloverleg: 
050-130800 (Herman Damveld) 

* Zeeland/Borssele: 
01143-296 (Toine Huijsmans) 

Wim Kersten 
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TIEN JAAR VERZET GEBUNDELD 

Kernenergie verknipt 
Al jarenlang zetten in Ede vijf mensen de schaar in 
25 tijdschriften uit binnen- en buitenland. Doel is 
het verzamelen van artikelen over kernenergie. Ook 
houden ze een bibliotheek bij met boeken over het• 
zelfde onderwerp. Wie informatie wil kan vrijblij
vend een kijkje nemen. 

Thijs Belgers 
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"Het archief is geen onderdeel van een 
organisatie, het staat op zichzelf. 
Toen we in 1981 hier een basisgroep 
opgericht hadden, zijn we krantenknip
seltjes gaan verzamelen. Na een jaar 
besloten we om het allemaal te struc
tureren. Er kwam een regelmaat in en 
het aantal tijdschriften werd uitge
breid. Zo is het eigenlijk begonnen". 
Aan het woord is Dirk Bannink van het 
Kernenergie Archief Ede. Het archief 
wordt bijgehouden door een archief
groep van vijf mensen die 25 kranten 
en tijdschriften uit binnen- en buiten
land verknippen. Opvallende namen zijn 
het Refomatorisch Dagblad, de Neue 
Zürcher Zeitung en de Korean Herald. 
Daarnaast knippen ze af en toe in nog 
eens vijftig andere bladen. Al gauw 
rijst de vraaq: waar halen ze het van
daan ? Dirk: "Natuurlijk hebben we op 
de eerste plaats abonnementen op de 
landelijkè dag- en weekbladen. Verder 
z~jn er in het hele land mensen actief 
die uit hun plaatselijke kranten de 
specifiek regionale berichten knippen 
en naar ons opsturen. Zo bestrijken we 
een aardig deel van Nederland. 
De buitenlandse kranten ontvangen we 
van de bibliotheek hier. Weliswaar pas 
als ze één of twee maanden oud zijn. 
waardoor we het nieuws 'missen', maar 
ze kunnen natuurlijk wel gebruikt wor
den voor het archief". 
Soms bieden organisaties hun archieven 
aan en die worden dan ook opgenomen. 
Resultaat is nu een zeer omvangrijke 

knipseldocumentatie. "Eens in de week 
komen we bijeen om te knippen en te 
ordenen. Bet doel van het archief is 
om zoveel mogelijk informatie over 
kernenergie te verzamelen en die in
formatie toegankelijk te maken voor 
ied~reen. Een voorwaarde is dan dat 
het overzichtelijk moet zijn". 
Het archief beperkt zich, zoals de 
naam aangeeft, tot kernenergie. Soms 
is er iets over duurzame energie in 
terug te vinden, bijvoorbeeld bij 
"Elektriciteit". Toch blijven er dan 
nog genoeg (deel)onderwerpen over 
(nu zo'n 730) om vele ordners te 
vullen. 
Boewel het archief bedoeld is voor een 
breed publiek, is de opzet niet persé 
laag-drempelig, vindt Dirk. "Naast de 
knipsels hebben we erg veel boeken en 
brochures in huis. Een deel ervan is 
'makkelijk leesbaar', maar er zit ook 
veel specialistische vakliteratuur bij, 
die je nu niet bepaald laag-drempelig 
kunt noemen. Het gaat ons niet vooral 
om het niveau, als het maar over kern
energie gaat". 
Even later zegt hij : "We hebben geen 
echte doelgroep, maar ik denk wel dat 
het vooral actiegerichte groepen zijn 
die gebruik willen maken van het ar
chief. Zij komen er niet zo snel aan 
toe om er zelf één op te zetten" . 
Het is opvallend dat het tamelijk gro
te archief niet overbekend is, terwijl 
het toch al vijf jaar bestaat. Hoe 
openbaar is het eigenlijk ? "Nou, het 
is zo openbaar als mogelijk", antwoordt 
Dirk. "Elke donderdagmiddag kan men 
hier zomaar binnenlopen en de nodige 
informatie opzoeken. we hebben echter 
nog nooit echt ons best gedaan om in 
de publiciteit te komen, dat is iets 
wat we nog moeten doen, het aanschrij
ven van de media en dergelijke. Maar 
de respons is toch vrij aardig. Vooral 
rond de Borssele-actie hebben we het 
hier druk gehad. De meeste mensen ech
ter bellen ons op als ze informatie 
willen. Dat vinden we niet zo erg, 
maar we hebben liever dat ze zelf ko
men zoeken, dat is de ideale werkwij-
ze". 
De medewerkers van bet archief doen 
hun werk zonder ervoor betaald te wor
den. Het archief ontvangt subsidies, 
o . a . van het Fonds Milieuvriendelijk 
Energiebeleid. Het liefste zou Dirk 
een soort donateurschap zien, zodat 
het archief zichzelf kan bedruipen. 
Een andere wens is automatisering van 
het onderwerpenbestand. 



"1977-1986, tien jaar verzet tegen 
kernenergie" kost I 4,50 en is te 
bestellen door I 6,6o (incl. porto) 
over te maken op giro 4609119 
t.n.v. D. Bannink, Ede, o.v.v. 
brochure 1. 

Kernenergie Archief Ede 

Stepheneonstraat 15, 6717 CS Ede. 

Open: donderdag van 13 tot 21 uur. 

Telefoon: 08380 - 21414 

aardig overzicht 
Het archief bestrijkt de jaren zeven
tig en tachtig. De periode tot 1980 
is "redelijk voorzien", terwijl de 
jaren daarná nagenoeg compleet zijn. 
Op die manier is een aardig overzicht 
ontstaan van kernenergie in de afgelo
pen vijftien jaar. Hierdoor geïnspi
reerd heeft het Kernenergie Archief 
een eerste brochure. uitgegeven, geti
teld "1977-1986, tien jaar verzet te
gen kernenergie". Dirk licht toe: 
"Het boekje is geschreven omdat je 
overal om je heen hoort dat het met 
de anti-kernenergiebeweging (AKB) zo 
slecht gaat. Wij vinden juist dat de 
AKB lééft. Er wordt alleen maar geke
ken naar het aantal deelnemers bij de
monstraties en als dat minder wordt 
roept men dat de AKB dood is. Je kunt 
echter ook kijken naar het aantal ac
ties; dan krijg je een veel positiever 
beeld". 
In het hoofdstuk "Geschiedenis van de 
AKB" wordt een analyse gegeven van de 
beweging. Wat opvalt is dat er niet 
'één' beweging is, maar dat daarbinnen 
grofweg drie stromingen zijn die elk 
hun eigen achtergrond en strategie 
hebben. Onderscheiden worden mensen 
met een hoge opleiding die tegendes
kundigheid leveren; mensen die materi
eel afhankelijk zijn van de natuur, 
zoals boeren; en kritische jongeren, 
studenten en werklozen, "niet gehin
derd door enige arbeidsdruk". 
Dirk: "Door deze verscheidenheid zijn 
er verschillen van mening over de mid
delen waarmee het gezamenlijke doel 
kan worden bereikt. Er zijn groepen 
die nooit vertrouwen hebben gehad in 
de campagne 'Stem tegen kernenergie', 
terwijl aan de andere kant veel mensen 
afhaken als het woord 'blokkade-actie' 
valt. Ik noem dat eenheid in verschei
denheid. Deze eenheid komt pas in ge
vaar als mensen zich distanci~ren van 
act~es, of erger, andere AKS-groepen 
verketteren". Met dit laatste doelt 
hij op uitspraken van Wilbert Willems 
in 'Milieudefensie' van oktober j.l. 
waarmee deze zich afzet tegen "radica
le acties van kleine groepjes". 
Toch blijft Dirk optimistisch over de 
toekomst: "De eenheid van de AKB staat 
niet ter discussie. De onderlinge ver-

houding is beter dan veel media sugge
reren". 

Kalkarheffing 
Is er een lijn te ontdekken in de vele 
jaren van verzet tegen kernenergie ? 
Volgens Dirk wel: "In het begin lag de 
nadruk op het bekendmaken van het pro
bleem kernenergie. De Kalkarheffing 
had grote beroering veroorzaakt en dat 
leidde tot een grote vraag naar infor
matie over kernene~gie. De mensen wer
den kwaad en lieten qat blijken door 
de Stfaat op te gaan en te demonstre
ren. Deze vorm van protest is langzaam 
overgegaan in verzet. Er kwamen blok
kades van afval-transporten en centra
les, acties in Almelo, ·velsen, Borsse
le, Arnhem, Dodewaard. En natuurlijk 
"De wraak van jhr.mr.de Brauw"-ont
hullingen. Teveel om op te noemen, 
maar allemaal terug te viriden in 
"Tien jaar verzet tegen kernenergie"." 

• 
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BOEKBESPREKING 

Het recht van de wind 
Windenergie heeft een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt in het recht . Zo is ae Wet op de Ruim
telijke Ordening pas helemaal herzien en is in 1986 
een nieuwe Elektriciteitswet gekomen. 
Door het verschijnen van deze wetten, is er de laat
ste jaren haast niet gepubliceerd over de aspecten 
wel ke in de onderstaande besprekingen behandeld 
worden. De lezer is dus gewaarschuwd dat deze stu
dies gebaseerd zijn op oude wetten . Ze bevatten 
echter nog volop actuele informatie. 

Toon de Laaf 
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Bestuurlijk-juridische aspecten van 
de invoering van gedecentraliseerde 
toepassing van wind- en zonne-energie. 
Door F. Bosscber, A. B~eijenberg en 
F. Schaepman. Eindred . F. Bosscber. 
Den Haag, NIROV, aug.B3, 117 pp, blgn, 

Het NIROV (Ne~rlands Instituut voor 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves
ting) bracht als negende publikatie 
van de sectie planologische juristen, 
een studie uit met de titel "Bestuur
lijk-juridische aspecten van de invoe
ring van gedecentraliseerde toepassing 
van wind- en zonne-energie" . 
De eindredactie lag bij F. Bosscher . 
Deze studie kwam tot stand doordat 
sinds de energiecrisis van 1973 het 
aantal vergunningsaanvragen voor de 
bouw van windmolens flink was gegroeid . 
De lokale overheden hadden niet eerder 
met dat bijltje gehakt, vandaar deze 
handzame instructie voor overheden. 
Het rapport wil .ni.et alleen een juri
dische regeling geven, maar tevens de 
beleidsaspecten aanduideJ'\ om tot een 
afweging te komen bij de besluitvorming 
in de ruimtelijke ordening , 
In hoofdstuk 1 wordt de uitslag gegeven 
van een enquête welke onder alle Neder-

landse gemeenten i.s gehouden ten be
hoeve van deze studie. 
In. de hoofstukken 2 en 3 wordt ingegaan 
op de technische aspecten van zonne
en windenergie . Aangegeven worden de 
factoren welke van invloed zij n op de 
aanvaardbaarheid en plaatskeuze van de 
windmolens. 
In het vierde hoofdstuk worden enkele 
bestuursrechtelijke aspecten van wind
en zonoe-energie besproken. 

Bestuurlijke en juridische aspecten 
van gedecentraliseerde toepassing 
van windenergie, Door Liesbeth Ver
kleij. s.l . , s.n . , september 1983 . 
(Doctoraal scriptie Staatsrecht, KHT) . 

Liesbath Verkleij maakte haar scriptie 
op een zeer praktische manier. Ze 
geeft daarin een lijst van draaiende 
molens. Per molen is er heel wat aan 
te pas gekomen om A. te mogen bouwen, 
B. te mogen draaien en C. onder welke 
voorwaarèlen. 
Ze behandelt per gemeente de vergunning
verstrekking danwel de wei gering . Bij 
het draaien van een molen krijgt men 
met diverse wetten te maken. De Woning
wet stelt eisen ten aanzien van het 
te bouwen object . 
De Hinderwet stelt eisen met betrekking 
tot geluid, en visuele .met betrekking 
tot de woonomgeving. De Wet op de 
Ruimtelijke Ordening regelt de inrich
ting en bestemming van verschillende 
lokaties. Er zijn nog veel meer wetten 
en verordeningen van zowel regionale 
als van lokale overheden. 
Verkleij heeft haar studie gericht op 
ee.n Tilburgse situatie waarbij iem.and 
een windmolen wilde bouwen, doch de 
vereiste vergunning in eerste instantie 
werd onthouden. Nadat de gemeente een 
plaatselijke verordening had gemaakt, 
is Verkleij de meer algemene problemen 
gaan aanpakken . Zo heeft ze een inven
tarisatie gemaakt van NEN- normen welke 
aan bod komen bij de bouw. Ook keek 
ze naar de rol van het plaatselijke 
energiebedrijf, in dit geval de PNEM, 
waar een molenbouwer ook mee te maken 
krijgt. De PNEM heeft een elektrici
teitsvoorzieningstaak. Ze kan met een 
ieder in zee gaan die haar stroom wil 
leveren. Maar de PNEM gaat niet met 
iedereen in zee. ze wil verzekerd 
zijn van een regelmatige levering te
gen een in onderhandeling afgesproken 
prijs. Hier begint de politieke 
schoen te klemmen: illJDers, dit elek
triciteitsbedrijf heeft een commer-
ciêle instelling. • 



De PNEM timmert nogal aan de weg. De 
ene dag lezen we in de krant over de 
plannen van de PNEM om de gehele gas
en waterdistributie van Brabant in 
handen te krijgen; de volgende dag 
verschijnt de PNEM als de redder van 
de provinciekas ên van de lege kas van 
Moerdijk; de PNEM werkt mee aan een 
mestverwerkingsfabriek en heeft groot
se plannen op de markt van afval en 
slib. Kortom, de PNEM krijgt een 
steeds grotere invloed op de Brabantse 
bedrijvigheid, daarbij geholpen door 
een eigen vermogen dat dit jaar ver
moedelijk de één miljard zal passeren 
(op 31-12-86 bedroeg het eigen vermo
gen f 984.743.000,-). 
Nu de PNEM dankzij haar royale winsten 
uit de elektriciteitalevering mooie 
sier kan spelen op tal van maatschap
pelijke terreinen, valt op hoe weinig 
we van de PNEM horen wanneer het om de 
toekomst van de energievoorziening 
gaat. Ja, toen er een kerncentrale 
binnengehaald kon worden waren ze er
bij, en over de fusie met de PLEM, dat 
leidde tot het gemeenschappelijke pro
duktiebedrijf EPZ , hebben we in de 
pers ook iets kunnen vernemen. De lo
kale kranten stonden de afgelopen jaren 
vol met al dan niet spannende overname
gevechten rond energie-distributie
bedrijven, welke in veel gevallen in 
het voordeel van de PNEM zijn uitgeval
len. Slechts in Tilburg, Eindhoven en 
's Hertogenbosch bestaan nu nog lokale 
energie-distributiebedrijven die los 
staan van de PNEM. 
OVer de ontwikkeling van schone ener
gie horen we van deze elektriciteits
gigant bitter weinig. Ook het zojuist 
verschenen jaarverslag 1986 beperkt 
zich (op welgeteld 1~ van de 93 pagi
na's) tot een schamele oogst: het plan 
voor vier windmolens bij Bergen op 
Zoom en de voorbereiding van een klei
ne waterkrachteenheid bij Helmond zijn 
nog het meest concreet. 
In oktober verscheen de eerste rappor
tage van de door de provincie inge
stelde Adviescommissie Energie Noord
Brabant . Deze club zou de ontwikkeling 
van alternatieve energiebronnen moeten 
stimuleren en begeleiden. Het feit dat 
he t secretariaat van deze commissie 
bij de PNEM is ondergebracht, blijkt 
al bij haar eerste rapportage desa
streus te zijn voor haar onafhanke
lijkheid. De rapportage lijkt recht
streeks te zijn overgeschreven uit het 
PNEM-jaarverslag. 

Ook de acties van de PNEM op het ter
rein van afval-, slib- en mestverwer
king worden door de commissie kritiek
loos ondergebracht bij de "alternatie-;e 
opwekking en benutting van energie in 
de jaren negentig". Geen woord over de 
initiatieven van andere windmolenbou
wers, over de teruglevertarieven van 
elektriciteit, over de benutting van 
warmtekracht door bedrijven en instel
lingen, over de ervaringen met zonne
collectoren en energievriende lijke 
woning- en kantoorbouw . Er is dus dui
delijk sprake van een gemiste kans. De 
monopolie-positie van de PNEM is ook 
op dit terrein een weinig vruchtbare 
gebleken. 

Wilbert Willems 
Statenlid Links Brabant 
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EXPORT VAN DUURZAME ENERGIE 

Duurzame energi e kan een bijdrage le 
veren aan de oplossing van de energie
problemen van ontwikkelingslanden . 
De Nederlandse industri e kan door ex
port van apparatuur en/of technologie 
daarin een rol spelen. De vraag is 
hoe duurzame energie economisch en 
sociaal zo optimaal mogelijk kan in
gezet worden. 
Deze vraag en de verdere problemen 
worden besproken op een symposium 

AARDGAS UIT TILBURGS AFVAL 

Afvalbegraafplaats ' De Spinder ' in Til 
burg gaat 5 procent van het Tilburgse 
oasverbruik verzorgen . Jaarlijks zal 
10 miljoen kubieke meter gas worden 
qewonnen. Het gas wordt in het be
staande qasnet gepompt . Dit proces zal 
een netto winst opleveren van ongeveer 
achthonderdduizend gulden per jaar , 
qerekend met de huidige aardgasprijs . 
De SMB Stortgas BV , een project van 
14 gemeenten rond Tilburg , heeft noq 
qeen definitieve bestemming voor de 
winsten . Men denkt in eerste instantie 
aan investeringen in een nieuw afval
stoffenbeleid. Het project is enig in 
zijn soort, omdat stortgas wordt ' op
qewerkt' tot aardgaskwaliteit . In to
taal werd f 8 miljoen geinvesteerd , 
wnaronder een bijdrage van f 1 , 3 mi l 
joen door de NEOM. Deze aardgasbron 
zal naar verwachting nog 14 tot 17 
jaar in bedrijf zijn. Dan is de bron 
uitgr>put. 
Informatie: Energiebedrijven Tilburg , 
Postbus 4232, 5004 JE Tilburg . 
Afdelinq voorlichting : 013-351155 

"· 

" EXPORT VAN DUURZAME ENERGIE" , dat 
wordt georganiseerd door de Organisa
tie van Duurzame Energie (ODE) en de 
Werkgroep Ontwikkelings Technieken 
(WOT) van de Universiteit Twente. 

18 november 1987 
Technische Universiteit Twente 
10 . 00 - 17 . 00 uur 
CT-gebouw 

Toegangsprijs f 80 , - (incl. lunch) 
Informatie bij ODE: 030- 322995 

EERSTE COLLECTIEVE MOLEN DRAAIT 

Op 8 september werd de eerste collec 
tieve molen van ons land in werking 
gesteld . De Vereniging Collectief Be
zit Windmolens Delft bereikte op die 
dag een mijlpaal. Na bijna drie jaar 
rekenen , zoeken en smeken begon de 
Lagerweij-molen (75 KiloWatt) aan haar 
eerste omwentelingen . De molen staat 
op grondgebied van Technische Univer 
siteit Delft , die ook de stroom af
neemt tegen een commercieel tarief. 
De elektriciteit verdwijnt binnen de 
Universiteitsgebouwen. 
Minister Deetman (Onderwijs en Weten
schappen) opende tegelijkertijd het 
Windenergietestveld van de TUD . Vol
gen s deze bewindsman moet er méér geld 
en e nergi e gestoken worden in de ver 
dere ontwikkeling van windenergie in 
Neder l and . 
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