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REDACTIONEEL
Enkele dagbladen kwamen half april in
gewetensnood. Moesten ze nu wel of niet
een advertentie plaatsen, waarin werd
opgeroepen tot deelname aan de blokka
de-acties bij het laboratorium van
ScheIl? Uiteindelijk werd de betaalde
mededeling toch geplaatst.
Na de blokkade-acties verklaarden drie
partijen dat ze tevreden waren. De
actievoerende organisaties vanwege de
publiciteit, de Amsterdamse burgemees
ter vanwege de belangstelling van de
pers voor het de-escalerende optreden
van de Mobiele Eeend, en de directie
van de oliemultinational vanwege de
gratis reclame: "Elke krant heeft onze
naam wel een keer of vijf genoemd".
Nou, dan kennen wij er nog een. Neem
nu Ekson in Alaska. Eventjes niet op
letten ('Bols was er bij .. ') en een
olietanker raakt op de klippen, met
catastrofale gevolgen voor het milieu.
Het gevolg is een dijk van een recla
mecampagne. Iedereen ter wereld moet
intussen de Ekson Company kennen, en
dat gaat nog maanden zo door. Gratis
reclame en advertentieruimte in de
redactionele kolommen van de kranten.
Overigens gaat Ekson er nog méér aan
verdienen, omdat ze haar reclamebudget
niet hoeft aan te spreken. De geplande
peperdure campagne "Zeehondje kado
bij een volle tank" gaat de ijskast in.
Niet meer nodig. Is al gebeurd.
En wie is het slachtoffer van deze
perikelen? De automobilist. Deze toch
al flink getergde bevolkingsgroep kan
het onvermijdelijke wachten-in-de-file
gebruiken om alles op een rijtje te
zetten. Mag ik nog bij ScheIl tanken
vanwege Zuid-Afrika? Die zeehond bij
Ekson gaat niet door. En bij Koe-8
krijg je geen zegeltjes. Misschien
even wachten to Mobiel zich terugtrekt
uit Kaapstad? Nee,. autorijden wordt
zodoende een regelrechte kwelling.
Fietsers hebben het veel gemakkelijker.
Die houden een hoop tijd over om het
Nationaal Milieubeleidsplan rustig
te kunnen doornemen. Bovendien doen
ze er nog wat aan ook.

INHOUD

2 ALLICHTEN ONTVANGEN?

Gedurende 1989 krijgen alle abonnees
é6n extra exemplaar van een nummer.
Een cadeautje waarmee u heel wat kan
doen. Allicht heeft er gaarne abonnees
bij.
Als u uw extra Allicht aan vrienden,
kennissen of familie schenkt, winnen
wij er wellicht een abonnee mee.
Kleine moeite, niet waar? Vooral omdat
het leuk is iemand iets te geven.
U kunt het allicht proberen!
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'Allicht' iseen uitgave van de
stichting Allicht. Deze zetzich
in voor een democratisch,
mens- enmilieuvriendelijk ener
giebeleid. Geen 'kernenergie of
kolen' dus. maar doelmatiger
gebruik van· energie enzoveel
mogelijk aanwending van alter
natieven als zon enwind. Aan
regionale ontwikkelingen wordt
inruime mate aallllacht besteed.
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REGERJNG DOET WEJNlG TOT NIETS

Actie voor milieubehoud
UDe milieubeweging heeft op dit moment te weinig
kracht om haar doelen te realiseren. Bij grote delen
van de bevolking bestaat nu het idee dat de regering
de milieuproblemen voldoende aanpakt. Dit is on
juist.
De regering doet in het Nationaal Milieubeleids Plan
(NMP) niets tegen het broeikaseffect, en veel te
weinig tegen de verzuring en de chemische vervui
ling".

Sible Schöne

"De milieubeweging moet nu proberen dui
deliJk te maken dat er veel meer nodig
is en daar actie voor voeren. Hiervoor
Is een grote landelijke actie nodig" .
Met deze oproep voor een Nationale
Milieu Actie (NMA) hebben acht NiJmeeg
se natuur- en milieugroepen de lande
lijke milieubeweging opgeroepen geza
menlijk tot actie over te gaan . Het .
initiatief Is de afgelopen maanden uit
voerig besproken met alle landelijke
natuur- en milieu-organisaties. Op kor
te tornlJD kONt er een ~anlfest plus
een eisenpakket. Er is tevens een cam
pagneteam gevorad dat de actie gaat
organiseren .
Ook de plaatselijke groepen worden be
trokken bij de voorbereiding van de
actie . Op zaterdag 17 Juni zal een
actievergadering plaatsvinden. waar zij
mee kunnen beslissen hoe de actie eruit
gaat zien en wanneer hij het beste kan
plaatsvinden .
Er zijn goede redenAn on nu te kiezen
voor een grote Nationale Milieu Actie .
De eerste is dat bet milieu achteruit
holt . Het NMP van de regering biedt
geen antwoord op de grote nilieupro
ble.en die ons bedreigen . Terwijl uit
het rapport 'Zorgen voor morgen' blijkt
dat we het gebruik van fossiele brand
stoffen sterk coeten beperken om een
we r e l dwi j de broeikasramp te voorkomen.
spreekt de regering slechts over be
perking van de groei tot twintig pro
cent .
De maatregelen tegen de verzuring en de
chemische vervuiling schieten ernstig
tekort. De regering kiest ervoor alleen
de bossen op de rijkere gronden te be
schermen. Ze besèbouwt bet overgrote
deel van het Nederlandse bos en alle
heide als verloren. Dit geldt biJvoor
beeld voor de bossen in Brabant, in
Drenthe en voor de Veluwe. Dit mag niet
gebeuren.
De filosofie van de regering dat we
moeten groeien om het ailieu te redden
is fundamenteel fout. De .ileubeweginS
Roet hier stelling tegen nemen en met
een eigen perspectief komen . Oplossin
gen voor onderdelen van de mili~upro

ble.atiek zijn niet genoeg .

maatschappelijke disaJssie
De tweede reden is dat een grote actie
het beste middel is om de caatschappe-

liJke discussie over het regeringsbe
leid en de alternatieven van de ailiou
beweging te organiseren . Een grote ac
tie dwingt Rensen stelling te necen.
Zo biedt lokale groepen de mogelijkheid
om met de bevolking in discussie te
gaan over de ernst van de milieuproble
matiek en de ingrijpende veranderingen
die nodig zijn .
Een grote landelijke actie is ook nodig
vanuit een oogpunt van machtsvorning .
De veranderingen die vanuit milieu-oog
punt noodzakelijk zijn , zijn z6 ingriJ
pend. dat deze al leen via grote acties
kunnen worden afgedwongen.
Tot slot leeft het milieuprobleem als
nooit tevoren. Als de ailieubewegina er
nu niet in slaagt een grote actie te
organiseren, wanneer dan ••l?
De organisaties van het Landelijk
Kilieu Overleg starten na de publikatie
van het NMP een actie-estafette om een
veel i ngrijpender milieubeleid af te
dwingen . Deze estafette moet de start
motor worden van de Nationale Milieu
Actie. Want naar verwachting is de re
gering met één actie niet om.
Het plan voor een NMA is ook besproken
door het Landelijk Platfora Tegen Kern
energie. Daar was iedereen enthousiast.
Op dit moment worden door de voorstan
ders van kernenergie milieu-argumenten
ten gunste van kernenergie naar voren
gebracbt. Een brede milieu-actie. die
zich ook uitspreekt tegen kernenergie,
is hierop een prima antwoord.
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MEER STEUN VOOR ZONNE-ENERGIE NODIG

De zon in de startblokken
Zonne-energie kan misschien wel de helft van onze
toekomstige energiebehoefte dekken. Maar eer het zo
ver is, is overheidsgeld hard nodig. Dat was dan ook
waar de Nederlandse zonnebranche om vroeg tijdens
een congres medio april. Maar topambtenaren van VROM
en EZ vonden het allemaal wel leuk en aardig, maar
"U moet niet denken dat met het Nationaal Milieube
leidsplan de subsidieregen los zal barsten".

Zon en serres leveren jaarlijks gemid
deld 37 procent van de warmtebehoefte;
in het voor- en najaar zijn zij de be
langrijkste warmtebronnen.
Een ander voorbeeld vormen 275 PZE
woningen in de Haarlemmermeer. Goede
isolatie en oriäntatie op het zuiden
leiden hier tot een brandstofbesparing
van twintig procent.

Thijs Belgers
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Ietwat frisse lucht kregen we, maar
vooral stilte, veel stilte. Toen het
Midden-Oosten in 1973 de oliekraan
dichtdraaide, werd Nederland verrijkt
met het verschijnsel autovrije zonda
gen. Iedereen kon vrij van auto's naar
buiten; frisse ideeän konden onbelem
merd naar binnen. En zo geviel het dat
de overheid besloot meer geld ter be
schikking te stellen voor onderzoek
naar de mogelijkheden van duurzame
energie. De druppelende oliekraan deed
de energieprijs stijgen, waardoor nieu
we energiebronnen snel rendabel zouden
kunnen word·en.
~nmiddels wordt in Nederland nu zot~

15 jaar aan de zonneweg getimmerd.
Vooral op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling is veel werk verricht.
Op twee manieren kunnen we zonne-ener
gie benutten. Allereerst voor verwar
ming van bijvoorbeeld gebouwen en Wa
ter. En ten tweede kan zonne-energie
worden omgezet in elektriciteit, waar
we van alles en nog wat mee kunnen
doen.

thermische zonne-energie
We hoeven de zon maar naar binnen te
laten schijnen en we voelen de warmte.
Dit passieve gebruik van zonnewarmte
(thermische zonne-energie) kan geopti
maliseerd worden. Zo kunnen aangebouwde
serres de zonnewarmte opvangen en door
geven aan de rest van het huis.
In Goirle (bij Tilburg) is een proef
project van de Europese Gemeenschap,
bestaande uit negen woningen. Op drie
manieren wordt zonne-energie daar pas
sief benut. Allereerst via de ramen,
die groot en op het zuiden georiänteerd
zijn. Ten tweede via de passieve lucht
collectoren. Deze bevinden zich ook op
de zuidgevel en dienen voor de toevoer
van ventilatielucht. Als laatste zijn
er huizen met een serre over de hele
breedte en twee verdiepingen hoog. De
huizen zijn nu twee stookseizoenen be
woond en de conclusies luiden positief.
Vooral de serres zijn een succes.
Volgens de stichting Woon/Energie is
het in de praktijk mogelijk om door
uitsluitend goede isolatie en passieve
zonne-energie (PZE) een energieverbruik
te halen van 500 tot 750 ma gas per
jaar voor verwarming. Het gaat daarbij
om natuurlijk geventileerde woningen.

actieve benutting
Thermische zonne-energie wordt ook
actief benut. Hierbij wordt de warmte
opgevangen in collectoren. Actieve be
nutting is vooral geschikt voor de wo
ningbouwsector, zwembaden en de agrari
sche sector. De meeste toepassingen
vinden plaats in (tap)water- en ruimte
verwarming.
Van de kant van nutsbedrijven en con
sumenten is er een groeiende belang
stel11ng voor de Verwarming van tap
water door m1ddel van zonneboilers.
Volgens de heer Bokhoven van Zonne
energie Nederland BV is de ontwikke
ling van zonnebo1lers te onderscheiden
in drie perioden. Na het stijgen van
de energieprijs (oliecrisis 1973) kreeg
het onderzoek een geweldige impuls, De
praktijk bleef echter bij experimenten.
In de tweede periode, van 1981 tot 1988
waren de energiepr1jzen laag en bleef
de doorbraak uit. Na vijftien jaar con
solidatie zit er nu beweging in de
zaak. De zonneboilers die vandaag de
dag op de markt komen zijn het experi
menteerstadium voorbij en dus bedrijfs
zeker. Ongeveer de helft van het jaar
lijks energieverbruik voor verwarming
van tapwater in woningen, kan geleverd
worden door zonnêboilers. t s Winters is
de opbrengst minimaal; in het overige
deel van het jaar levert de zon negen
tig procent van de tapwaterverwarming.
Nutsbedrijven voelen er wel voor om
zonneboilers te verhuren. Traditionele
boilers zijn per maand al gauw 100 tot
250 gulden duurder. Voor de consument
is het huren van een zonneboiler dus
aantrekkelijk. Dat bleek uit een ver
huurproef door de nutsbedrijven IJssel
mij (Zwolle), EGMO (Meppel) en ONS
(Schiedam). De vraag overtrof ruim het
aanbod. En het enthousiasme van de con
sument is juist belangrijk voor de in
troductie van zonne-energie. Daar komt
bij dat de huidige generatie zonne-boi
lers geen high-tèch meer is, wat be
langrijk is voor installateurs.
Andere voorbeelden van actieve benut
ting van thermische zonne-energie zijn
de verwarming van zwembaden en de be
reiding van warm tapwater in restau
rants en agrarische bedrijven, zoals
kalverpesterijen. Veelal worden actieve
en passieve zonne-energie tegelijker
tijd toegepast. Hier is dan sprake van
een hybride systeem.



Naas t therm ische i s e r f o tovoltaIscbe
(PV) zonne -energte , dat wt l zeggen .
omzetttng van zonl i ch t i n e l ektr i c i 
t eit . I n Nederlan d wordt onde rzoek ge
daan met betrekk ing t o t zonnece l l e n op
drie bases : po l yk r i stallijn s il ic i um;
gallium-ars enide; e n amorf sil i c i um.
De prij s van zo nnece l pane l en is i n de
a fge lope n vi j f t i en Jaar f l i nk ge daa l d .
In 1973 kos t ten deze honderdduizend
dollar per kiloWatt . nu i s dat vij fdui
zend ; en een toekomstige prij s va n dui
zend dollar per k i loWa t t i s n ie t u i t ge
s loten. De kos ten va n PV-stroom z i j n
nu nog t e hoog in ve r gelijking me t de
huidige netstroom. Toch worden fotovo l 
taIsche s ys tec en al op ru ime s chaa l
t oegepast, ook in Nederlan d . PV-instal
latie s z i j n goed i n t e zetten op plaat
sen wa ar he t ope nba re net ve rs t ek laa t
gaan . Bijvoorbeeld voor de ver licht i ng
van ve raf gelegen fi etspa den . c an pings .
en j achthavens .
Uaar voor al de t oepas sing in lichtba
kens bij rivieren en op zee i s spec t a
cu l a i r . In de Nieuwe Waterwe g worde n

t hans 45 lichtbaken s van s t room voor
z ien door de zon . He t i s de bedoeling
dat s t r aks alle Nederlandse lich tbak ens
die nu nog gevoed worden doo r lucht
zuurs t ofba t teri jen, de ze weg gaan. Dat
scheelt uiteindel i j k Jaarl ijks e lfdui 
zend wegwer pbat terijen (242 .000 kilo ) .
Re t autonome karakte r van PV-sys t emen
beeft a l e voordeel dat e r geen netwerk
word t aangelegd . Een ui tkoms t voor
lichtbakens op ze e . maar oo k voo r die
in natuurgebieden , wa ar voor de regu
liere stroo~voorziening ee n fl inke
gleuf zou moeten worden gegraven.

duurzaam beleid
Het bureau Krekel, Van de r Woe r d en
Woute r se (KWW) bracht i n 1987 het rap
por t ' Duurzame ene rgie . een t oekoms t 
ve rke nning ' u i t . De KWW-s t udi e l e gde
de polit t ek vers chillende ke uz en voor.
waarb1j gekozen kon worden tus s en een
goedkoop . een zeker en een duurz aan
beleid . Natuurlijk kr i jgt zonne-ener
gi e de mees te ka ns en in de l aatste op -

Foto: Renewable
Ene r gy 5ys tems BV
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PANIEK!

J. Lenstra van het milieuministerie
is geen voorstander van een snelle
invoering van zonneboilers, zo
bleek tijdens het congres 'Duurzame
energie voor een duurzame ontwikke
ling' in Noordwijkerhout. Hij zei:
"Dat brengt paniek in de maatschap
pij" •
Maar ten aanzien van maatschappelij
ke paniek voor bijvoorbeeld lekken
de kerncentrales, wordt altijd ge
zegd: "Geen gevaar voor de volks
gezondheid". Bij zonne-energie gaat
dit blijkbaar niet op.

::6===

tie. De zonne-aandeel mogelijkheden in
dit beleid lopen uiteen van 24 tot 37
procent in 2050. Dit is onder meer af
hankelijk van de economische groei, be
volkingsgrootte en de omvang van de
energiebehoefte.
Wim Turkenburg, hoogleraar Natuurwe
tenschap en Samenleving aan de Un~

versiteit van Utrecht, is nog opti- 8
mistischer over het zonne-aandeel.
In het tijdschrift Energiespectrum van
april j.l. zegt hij: "Het is niet erg
realistisch om te denken dat de héle
Nederlandse energiebehoefte met zonne
energie van eigen bodem kan worden ge
dekt. Maar vijftig procent in Nederland
zou, ergens in de volgende eeuw, kun-

"nen •
Met de ramp bij Tsjcrnobyl in het ach
terhoofd en een snel stijgende zee
spiegel in het vooruitzicht, is het
aantrekkelijk meer aandacht en geld te
besteden aan deze vorm van duurzame e
nergie. De potenties zijn er; het moet
alleen nog kunnen concurreren met ande
re energiebronnen.
En zo toog de ganse zonne-energiebran
che van Nederland op 18 en 19 april
naar Noordwijkerhout, waar het congres
'Duurzame energie voor een duurzame
ontwikkeling' werd gehouden. Twee dagen
lang werd de Nederlandse stand van za
ken omtrent zonne-energie belicht.
Thermische en fotovoltaische zonne
energie, biomassa, export van technolo
gie naar de Derde Wereld; het passeerde
allemaal de revue.
Het congres was georganiseerd door twee
zonne-belangenverenigingen: Holland So
lar en ISES-Nederland (International
Solar Energy Society). Deze laatste
schreef een maand eerder een brief naar
de regering. Daarin werd onder meer ge
vraagd om het fornuleren van doelstel
lingen (zoals het lP-windenergie); het
opzetten van demonstratieprogramma's
(onderzoek en voorlichting); en het
verlenen van subsidies. Dit verzoek en
het congres kwamen op een ogenblik dat
zelfs de overheid hardop zegt zich méér
in te willen spannen voor het milieu.
Zo ook J. Lenstra, beleidsmedewerker
van VROM, in Noordwijkerhout. Zijn be
toog ging vooral over het Nationaal
Milieubeleids Plan (NMP): "Nederland
is eigenlijk al het smerigste land van
Europa", en "Als we willen blijven
groeien is duurzame ontwikkeling nodig.
Het NMP zal ook een beroep doen op uw
(zonne-energiebranche, TB) verantwoor
delijkheden". Maar, aldus l.enstra,

zonne-energie is ook niet alles. "De
C02-emissies worden verlaagd, terwijl
zonneboilers juist voor méér C02 zor
gen. Ook aan de grootschalige produktie
van zonnecellen kleeft een bezwaar.
Zware metalen als gallium-arseen, de
basis van zonnecellen, leveren een ern
stig afvalprobleem".

mat touwtrekken
De daarop volgende discussie zou de
ruimte hebben moeten geven voor een
aardig. debat tussen enerzijds de Neder
landse zonnekoningen, en anderzijds de
overheid, die tevens vertegenwoordigd
werd door C. Dessens van Economische
Zaken. Het werd echter een mat touw
trekken, doordat concrete vragen, on
dersteund met voorbeelden, uit de zaal,
met dooddoeners werden beantwoord.
Zo stelde J. Korbee van Woon/Energie
dat er in Nederland al regelgeving is
voor isolatie. Hij pleitte ervoor deze
regelgeving uit te breiden ten gunste
vam passieve zonne-energie, als concre
te stap richting energiebesparing. Het
antwoord van Lenstra luidde: "Bij wo
ningbouw komen meer verlangens en pro
blemen kijken. Voorlopig hebben we nu
geen tijd voor PZE".
Wim Turkenburg, tevens lid van ISES,
probeerde het over een andere boeg.
De Nederlandse overheid onderschrijft
het Brundtland-rapport, waarin onder
anderen gepleit wordt voor een mondi
ale aanpak van het broeikaseffect. "Als
in de Derde Wereld de energievraag
groeit, moeten fossiele brandstoffen
zoveel mogelijk worden vermeden. Met
financiäle steun van de overheid kan
de Nederlandse industrie zonne-energie
systemen ontwikkelen voor dáár. Dit
lijkt me een logisch gevolg van onder
schrijving van het Brundtland-rapport".
Maar al eerder had Lenstra gesuggereerd
dat de overheid wel wil, maar niet kan.
"De overheid gaat zich binnen de maat
schappij steeds meer als een bedrijf
gedragen: zo min mogelijk geld uitgeven
tegen een zo hoog mogelijk effect. Het
zal u duidelijk zijn dat een open-eind
regeling door de huidige minister van
Financiän nooit geaccepteerd zal wor
den". Als antwoord op de vraag van Tur
kenburg zei hij: "U moet niet denken
dat nu' met het NMP de subsidieregen
los zal barsten".
Kortom, de overheid wil gewoon niet;
Brundtland, Zorgen voor Morgen en NMP
ten spijt. Over twee jaar wordt er een
vervolgcongres gehouden. Als dat weer
in Noordwijkerhout is, kunnen de deel
nemers in de theepauze gaan kijken of
de zeespiegel weer een eindje gestegen
is.
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straalde, hOogverrijkte splijtstofsta
ven op, vanuit de beruèhté NUKEM-fa
brieken te Hanau (West-Duitsland) naar
Euratom in Petten. Volgens dit VROM
overzicht werd er in 1988 verder geen
gram splijtstof in Nederland ingevoerd.

Cap La Hague
(F)

waarde
Wat is de waarde van zo'n overzicht,
behalve het feit dat er in een jaar
tijd 102 ladingen zijn versjouwd?
Misschien is het ook mogelijk os in
eenzelfde overzicht aan te geven hoe
veel 'Curie' werd getransporteerd; en
volgens welke vervoerslijnen: auto,
schip of vliegtuig; en welke routes
worden "gevolgd. Bet is een bekend ge
geven dat nucleaire transporten niet
meer opzichtig worden begeleid, om
demonstraties te voorkomen.
Ten slotte missen we de onbestraalde,
te verrijken uraniumtransporten van de
Rotterdamse haven naar de UCN in Alme
lo, en de afvoer van de verrijkte eind
produkten. Het overzicht is dus bij
lange na niet volledig.
De hier genoemde lijst van VROU is ver
krijgbaar bij de redactie.

exotisch

De Tweede Kamer heeft in 1988 aan minister Nijpels
van VROM met nadruk gevraagd om jaarlijks een over-
zicht te leveren met betrekking tot "verleende ver-
gunningen voor het vervoer van bestraalde en/of
hoogverrijkte splijtstoffen". Via de Directie Stra
lenbescherming heeft de minister zijn eerste jaar- ------------~
verslag - over 1988 - op 16 februari j.l. aan de
Tweede Kamer gezonden.

Honderdtwee vergunningen voor evenzo
veel transporten werden afgegeven in
het voorbije jaar. De meeste transpor
ten vondén plaats tussen Euratom in
Petten en het Instituut voor Bestraal
de Elementen te Fleuris (BelgiU). In
totaal werden veertig transporten uit
gevoerd, waarbij bestraalde, hoogver
rijkte splijtstofschijven werden ver
voerd. Dit is bijna één transport per
week, over de autobaan.
De lijn ECN (Petten) - KEMA (Arnhen)
staat op de tweede plaats. In dit ge
val gaat het niet om 'schijven', maar
om bestraalde, hoogverrijkt~ splijt
stofbolletjes.
De derde plaats wordt ingenomen door
de directe verbinding tussen de kern
centrale van Borssele en de opwer
kingsfabriek Cap la Hague in Frank
rijk: twintig maal werden bestraalde,
laagverrijkte splijtstofelementen ver
voerd conform het c9ntract dat in 1981
werd afgesloten. Een soortgelijk con
tract bestaat er tussen de Gemeenschap
pelijke Kerncentr~le Nederland - Dode
waard - en de opwerkingsfabriek Sella
field, voorheen Winds~ale. Goed voor
twaalf transporten van bestraalde,
laagverrijkte splijtstofelementen in
1988.

Naast deze enigszins voorspelbare
transportbewegingen vallen een paar
exotische tr~nsporteD op. Zo leverde
de ECN een lading bestraalde, hoogver
rijkte splijtstof aan KFK Leopolds
hafen in West-Duitsland. Vanuit Dode
waard werden twee transporten met be
straalde, laagverrijkte splijtstofsta
ven naar Winfrith in Groot-Brittannië
gedirigeerd.
De Savannah River Plant (Verenigde
Staten) mocht zich verheugen in een
zending bestraalde, hoogverrijkte
splijtstofelementen, afkomstig van Eu
ratom in Petten, dat verder een pakket
bestraalde, laagverrijkte splijtstof
opstuurde naar het Westduitse kernener
gie-onderzoekscentrum in Julich. En
natuurlijk vallen twee zendingen onbe-



VRijE KEUZE ONBESTRMLDE LEVENSMIDDELEN VER TE ZOEKEN

Voedselbestraling overbodig

Veel levensmiddelen worden bestraald. Aanvankelijk
leek dit alleen maar gunstig voor de consument, omdat
het eten daardoor langer houdbaar bleef en de bacte
ri~n verdwenen. Nu begint langzamerhand duidelijk te
worden dat voedselbestraling voor de atoomindustrie
een alibi is om ook op dit punt haar activiteiten
verder uit te breiden.

ster ijV in Ede. Het bedrijf heeft
hiervoor toestemming van de overheid.
Gammaster behandelt met name diep
vriesprodukten en gekoelde produkten.
Gammaster bestraalt ook voor labora
toria. Zo steriliseert ze bloedplasma
en dieetvoeding voor patiänten.

kernenergie
Voor voedselbestraling is naast radio
magnetische straling, kernenergie no
dig. Kernenergie leidt niet alleen tot
een steeds grote berg radioactief af
val; het brengt ook onnodige risico's
met zich mee voor de veiligheid van
mens en dier.
Als voedselbestraling gewoon wordt,
zullen op veel plaatsen bestralings
toestellen nodig zijn. Eén zo'n toe
stel heeft in september 1987 in Brazi
liä voor een drama gezorgd. Een in een
verlaten kliniek achtergelaten toestel
werd door kinderen meegenomen. Zij
vonden het lichtgevende apparaat (ra
dioactiviteit) leuk speelgoed.
In Goiania stierven uiteindelijk vier
mensen aan de straling van het appa
raat en nog eens 250 mensen raakten
ernstig gewond, terwijl er vijfduizend

dierenproeven
Inmiddels zijn er talloze di.eren
proeven verricht om te bekijken wat
er gebeurt als dieren bestraald eten
naar binnen krijgen. Ook met kinderen
zijn proeven gedaan. De onderzoeken
werden telkens op een andere manier
opgezet en uitgevoerd. V~rgelijkingen

kunnen daardoor moeilijk gemaakt wor
den. Bij de proev~n zijn echter enkele
zeer kwalijke nadelige effecten gevon
den. Zo ontstonden enkele tumoren, en
kele leverbeschadigingen en een abnor
male chromosoomvermeerdering. Bestralen
van voedsel had in deze proeven dus
kwalijke gevolgen. Alleen de mate waarin
dit bij algemene voedselbestraling voor
kan komen, blijft onduidelijk.
De Alternatieve Konsumenten Bond en
andere consumentenorganisaties hebben
bezwaar aangetekend tegen het bestralen
van voedsel, omdat het overbodig zou
zijn. De consument heeft er geen baat
bij, zeggen zij. Bestralen is alleen
noodzakelijk als produkten van twijfel
achtige kwaliteit opgelapt moeten
worden. De voorbeelden van mosselen en
garnalen sprekens volgens de Alter
natieve Konsumenten Bond boekdelen.
Bacteriän kunnen weliswaar vernietigd
worden, maar de giftige stoffen blijven
in de etenswaren achter en worden
opgegeten.

Dit mogen zeer g·eringe doses zijn
volgens de atoomindustrie; als een
mens aan deze hoeveelheid radio
actieve straling direct blootgesteld.
wordt, is hij of zij op slag dood,
zo meent de Alternatieve Konsumenten
Bond.
In Nederland houdt één bedrijf zich
met voedselbestraling bezig: Gamma-

A1gelopen december vergaderden het
Internationaal Atoomagentschap
(IAEA) , de wereldvoedselorganisatie
FAO, de·wereldgezondheidsdiene~ WHO
en de wereldhandelsorganisatie GATT
in Genève over voedseldoorstraling
of -bestraling. Daartussen zit geen
enkel verschil, al wil de Nederland
se regering consequênt niet van be
~traling spreken, maar uitsluitend
van voedseldoorstraling.
De indruk wordt zo gewekt dat er
met het eten zelf niets gebeurt.
Bestraling gebeurt met gamm~tralen,

afkomstig van de radioactieve bron
Cobalt 60 of met Cesium 137. In
Nederland mogen levensmiddelen tot
io kiloGray bestraald worden. Een
Gray is een eenheid van geabsorbeerde
dosis en komt overeen met een energie
afgifte van één joule in één kilo
materie.

Schema Voedsel-doorstralingsapparaat

Ontluchting i

Margje Vlasveld
voorzitter

Alternatieve
Konsumenten Bond

AKB.
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potentiäle kankerpatiänten achter
bleven.
Behandeling van voedsel met radioactie
ve straling maakt de mens weer iets af
hankelijker van kernenergie. Hetgeen
de atoomindustrie goed uitkomt. Deze
schat de verwachte vraag naar bestraal
de produkten hoog in. Wellicht te hoog,
maar gezien vanuit haar standpunt is
dit niet vreemd, omdat voor die be
straling Cesium-137 uit de commerciäle
(niet voor militaire doeleinden bedoel
de) reactoren gebruikt kan worden.
Het Atoomagentschap en de Wereldgezond
heidsdienst FAo zijn vóór voedselbe
straling.

derde wereld
Een argument dat voorstanders van
voedselbestraling gebruiken, is dat
de verliezen na de oogst in de Derde
Wereld zullen verminderen als de
produkten bestraald worden. Zonder
bestraling zouden veel etenswaren
bederven. En een grotere oogst
opbrengst betekent automatisch meer
eten voor de bevolking ter plekke.
Bet bederf in de Derde Wereld is
echter allereerst een gevolg van de
slechte infrastructuur in die landen.
Als de internationale organisaties
de honger in de ontwikkelingslanden
willen bestrijden, moeten ze zorgen
voor een efficiäntere organisatie en
beter vervoer van de steden naar het
platteland.

consument
De consument kan zijn stem nog nauwe
lijks verheffen in de discussie rond
het bestralen van voedsel. De enige or
ganisatie die enigszins een vinger in
de pap heeft, is de IOCU, de Interna
tional Organisation of Consumer Unions.
Ze was als waarnemer aanwezig op het
congres in Genève. De IOCU is tegen
stander van voedselbestraling, en eist
een duidelijke etikettering van be-

straald voedsel, waardoor de consument
zelf kan bepalen of hij of zij voedsel
dat bestraald is, op het bord wil.
Geen enkele producent staat te
springen om de vermelding "Bestraald
met gammastralen" of iets dergelijks
op de verpakking. De industrie houdt
het liever bij de afbeelding van een
bloemetje.
Een onderzoek in West-Duitsland wees
uit dat dat beeldmerkje geen enkele
maal door de consument in verband
gebracht werd met bestraald produk
ten, wel met milieuvriendelijke,
biologisch geteelde produkten.
Afgelopen maand hebben de leden van
de FAO en WBO (in totaal vertegen
woordigden die 60 landen) in Canada
gepraat over een beter beeldmerk.
Dit leverde onverwacht weinig pro
blemen op. Ûnaniem werd besloten in
woorden duidelijk te maken dat het
om bestraald voedsel gaat. Een kleine
overwinning voor de internationale
consumentenorganisaties, vindt Atie
Schipaanboord van de IOCU.
Deze zomer moet het voorstel defini
tief een richtlijn worden. Be~ blijft
daarmee een niet af te dwingen regel,
die ieder naar eigen voorkeur wel of
niet navolgt.
De situatie is nu als vólgt: 50 lan
den staan in principe het bestralen
van voedsel toe; 4 landen verbieden
het. Dit zijn West-Duitsland, Zweden,
Australii en Nieuw-Zeeland. De
Scandinavische landen laten alleen
bestraalde kruiden en specerijen toe.
West-Duitsland en Engeland staan wel
voedselbestraling toe voor produkten
die VOor de export bedoeld zijn.
Het West-Duitse splijtstofconcern
NUKEM ~ouwt een speciale fabriek voor
dé voedselbestraling. Ze doet dit in
Frankrijk, omdat de West-Duitse rege
ring de bóuw in eigen land niet toe
staat.
Nederland wacht op de Europese richt
lijn. Het Europees Parlement voelt
weinig voor voedselbestraling. De ===9::
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ZUIDAFRJKAANSE KOLEN IN EUROPOORT

Steenkool blijft stinkdier
Waar komt onze steenkool vandaan? De eeuwenoude dis
cussies tussen dominees en handelaren wordt in Rotter
dam weer eens overgedaan. In Europoort worden alle
kleuren steenkool vermengd tot ~!n politiek neutrale
brandstof. In juni bespreekt de Rotterdamse gemeente 
raad een onderzoek over de kolenhandel.

Joost van derAalst
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De discussie over welke brandstoffen
in Nederland de energievoorziening voor
de komende vijftig jaar moeten veilig
stellen , lijkt te gaan worden beslist
in bet voordeel van kolen en gas. De
huidige regering durft geen uitbrei
ding van kernenergie voor te stellen.
alle wordt gereserveerd voor transport
en de chemische industrie, terwijl de
alternatieve duurzame energiebronnen
in een experimentele fase blijven ste
ken .
Technologisch gezien zitten kolen erg
in de lift . Voor de belangrijkste be
zwaren die aan bet verstoken van kolen
verbonden zijn , is een veelbelovende

oplossing gevonden . Kolenvergassing.
Zwavelhoudende verbindingen en ammoniak
worden vóór verbranding uit de brand
stof gezuiverd. Het afvalvolume wordt
beperkt en ook de afvalwarmte kan op
nieuw in bet proces gebruikt worden.
Middels dit procéd', een vinding van
oDder anderen Shell en Texaco , kunnen
kolen nog een milieuvriendelijk predi
kaat halen. Kolencentrales hoeven niet
langer het stinkdier van de moderne
industrie te zijn .

luid-Afrika
Maar waar halen wij die kolen vandaan?
Ook daarvoor kunnen we terecht bij de
Nederlands-Britèe multinational Shell.
Shell is één van de grootste kolen
boeren ter wereld. Van de 15,6 miljoen
ton steenkool die Shell Jaarlijks ver
handelt, baalt ze 7,7 miljoen ton uit
Zuid-Afrika . Deze kolen worden vervol
gens voor het merendeel verstookt in
West-Europa.
Shell speelt een belangrijke rol 1n
bijna alle fasen van exploitatie tot
eindverbruik van Zuidafrikaanse kolen.
Dit zwarte goud vormt een belangrijke
bron van inkomsten voor de Zuidafri
kaanse economie . De export van grond
stoffen is de kurk waarop de Zuid
afrikaanse economie drijft . Steenkool
neemt acht procent van de exportinkom
sten voor zIn rekening.
Sinds 1985 zijn er internationaal sanc
ties tegen Zuid-Afrika ingesteld uit
protest tegen de apartheidspolitiek
van de regering in Pretoria . Ook bin
nen de Europese Gemeenschap bestaat
overeenstemming over economische sanc
ties tegen Zuid-Afrika, om daar-ee het
afschaffen van het Apartheidsbeleid af
te dwingen. In het sanctiepakket maak
te Nederland zich sterk voor een boy
cot van uranium, goud , ijzer, fruit en
kolen. Maar door verzet van West -Duits
land en Portugal bleven fruit en kolen
buiten- het pakket. Individueel brengen
enkele landen een kolenboycot wel in
de praktijk (Denemarken, Ierland en
Frankrijk) . Voor Nederland spreekt het
eigen economische belang een woordje
mee om geen eenzijdige zelfstandige
politiek te voeren.
Opnieuw kleeft er aan kolen een naar
- deze keer politiek - luchtje, wat
met de moderne vergassingsinstallaties
niet verdwijnt . En opnieuw heeft Sbell
hiervoor een oplossing bedacht. Op de
Kaasvlakte .orden Zuidafrikaanse kolen
(wit)ge.assen, door ze te vermengen
met kolen uit andere streken. Iedere
steenkoolmijn levert een kool met ei
gen karakeristieke kenmerken op . De
verschillen kunnen worden gemeten in
energie-inhoud, asgehalte , zwavelge~

halte en vochtinhoud . Door mengen van
verschillende typen steenkool kan een
mengsel ('blend') worden samengesteld
dat beter voldoet aan brand- en .i1ieo-
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met dank aan Werkgroep Kairos

omtrekkende bewe~ng
De uitspraak van de Rotterdamse raad
lijkt sterk op een omtrekkende bewe
ging voor een politiek besluit over
een serieuze boycot. Ten tijde van de
discussies in de raad lag er reeds een
lijvig rapport van de Werkgroep Kairos
over de Zuidafrikaanse kolenstromen
naar Nederland. De opstelling van het
bedrijfsleven, de belangrijkste afne
mers van kolen in Nederland zoals de
stroomproducenten, Hoogovens,' Suiker
unie, DSM en Bhell, was publiekelijk
bekend. Sommige gebruiken de Zuidafri
kaanse kolen niet vanwege de milieu
normen, enkele voeren politieke argu
menten aan om géén Zuidafrikaanse ko
len te gebruiken; diegenen die wel ge
bruik maken van deze kolen, onthouden
zich van commentaar.
De technologische ontwikkeling ter
bescherming van het milieu bij ver
branding van kolen ziet er veelbelovend
uit. Het politieke luchtje dat rond ko
len hangt is echter nog z6 besmet, dat
gebruik ervan verstikkend is. Wanneer
men vanwege economische overwegingen
zwicht voor het gebruik van Zuidafri
kaanse kolen, is men medeplichtig aan
het in stand houden van het Apartheids
regime. In het verleden hebben multi
nationals al hun ongevoeligheid ten
aanzien van deze politieke argumenten
getoond. Daarom zal de politiek tot
een besluit moeten komen, welke de
mogelijkheden van het bedrijfsleven om
van Zuidafrikaanse kolen gebruik te
maken, belemmert.

daarmee gaat een belangrijke havenacti
viteit verloren.
In augustus vorig jaar stemde de Rot
terdamse gemeenteraad zelfs in met een
krediet van 123 miljoen gulden voor
een nieuwe kolenterminal vOor de firma
Swarttouw. De firma is een dochteron
derneming van de Steenkolen Handels
Vereniging (SHV). Swarttouw is goed
voor twintig procent van de overslag
van Zuidafrikaanse kolen. Deze kre
dietverlening leidde tot heftige dis
cussies in de Rotterdamse raad. Het
einde van dit liedje was dat Swarttouw
het gevraagde krediet kreeg, en dat de
gemeente een onderzoek zou laten in
stellen naar: "de kolenstromen vanuit
Zuid-Afrika naar Europa en de rol die
Rotterdam hierin speelt; alsmede een
onderzoek welke bedrijven bij deze
kolenhandel betrokken zijn en wie de
afnemers zijn. Aan de hand van de re
sultaten van dit onderzoek is de ge
meente opgedragen de mogelijkheden aan
te pakken om de Rotterdamse betrokken
heid bij Zuidafrikaanse kolen te be
eindigen".
~it onderzoek werd uitbesteed aan SOMO
uit Amsterdam. Het eindrapport wordt
begin juni verwacht.

eisen, vaak voor een gunstiger prijs,
dan elk van de afzonderlijke typen ko
len. Voorafgaande aan het mengen wordt
steenkool soms gebroken, gezeefd en
gewassen. Een belangrijk deel Van de
Zuidafrikaanse kolen ondergaat dit
proces en komt zo terecht in een meng
sel dat verder verhandeld wordt onder
de naam 'Dutch Blend'. Wanneer deze
kolen bovendien weer worden uitgevoerd
naar bijvoorbeeld Frankrijk, dan staat
op de begeleidende documenten "her
komst Nederland": 'Imported from the
Netherlands'. Alsof de Limburgse mijnen
nog gewoon open zijn.

Europoort
Voor de export van kolen uit Zuid
Afrika speelt het Europoortgebied drie
verschillende rollen. Allereerst komen
hier de kolen voor b~nnenlandse ver
bruikers aan. Deze kolen worden offi
cieel gelmporteerd en passeren dus de
Nederlandse douane.
Vervolgens is er een belangrijk deel
kolen welke op Europoort witgewassen
worden. Deze kolen moeten ook eerst
officieel gelmporteerd worden. Deze
twee stromen gelmporteerde kolen hemen
jaarlijks toe. In 1982 bedroeg de to
tale import nog slechts 237.000 ton,
terwijl in 1986 al 1.437.000 ton steen
kool uit Zuid-Afrika geimporteerd werd.
Het grootste gedeelte van de Zuidafri
kaanse kolen dat Europoort passeert,
wordt doorgevoerd naar het buitenland.
Rotterdam geldt als de grootste over
slaghaven ter wereld. Zo worden in het
Europoortgebied de grote, met Zuid
afrikaanse steenkool gevulde zeesche
pen overgeladen op kustvaarders, bin
nenvaartschepen of kolentreinen, die
hun vracht naar de ~indverbruiker

brengen. Vaak kan dit niet onmiddelijk
gebeuren en worden de kolen op een
douanevrijgebied opgeslagen. Ten min
ste 75 tot 80 procent van de in Neder
land aangevoerde Zuidafrikaanse kolen
wordt doorgevoerd naar het buitenland.
Daarvan gaat verreweg het grootste
deel naar West-Duitsland. Bij aan
komst op de plaats van bestemming
blijkt de lading vaak niet meer als
Zuidafrikaans te zijn geregistreerd.
Doorvoer geeft de mogelijkheid om de
herkoust te versluieren.
Steenkoolhandelaren gebruiken de Neder
landse havens op grote schaal om Zuid
afrikaanse steenkool onder aangepaste
papieren binnen te brengen in Europese
landen. En de Nederlandse overheid en
B&W van Rotterdan accepteren deze han
del terwille van het prestige van de
Rotterdamse haven, en de haven- en
overslaggelden die hieraan verdiend
worden (+ één gulden per ton).
De gemeentebesturen van Amsterdam en
Rotterdam belijden officieel hun steun
aan de Zuidafrik~anse anti-apartheids
beweging en wijzen de politiek van Pre
toria volmondig af. Maar als bet gaat
om een actief beleid ter ondersteuning
van haar solidariteit, is de politiek
niet thuis. Angstvallig wordt naar de
'èigen portemonnaie gekeken. Uien is
bang dat de schepen zullen uitwijken
naar andere Europese havensteden, en



GROTE VERSCHILLEN OP WERELDSCHAAL

Atoomenergie financiële

stoffen bezit. Alle energiedragers
(steenkool, olie, gas en uranium) moe
t·en worden ingevoerd. Daarentegen kan
Nieuw-Zeeland beschikken over eigen
energiebronnen in de vorm van steen
kool, olie en gas. Enorme waterkracht
centrales en een gigantische aardwarm
tecentrale van 700 megaWatt leveren de
meeste elektriciteit op. En goedkoop.
De situatie in Japan wordt verder nog
vertekend door de strenge milieu-eisen
die aan olie- en steenkoolgestookte
centrales worden gesteld.
Verder kent Japan, in tegenstelling
tot de meeste andere landen, een pro
gressief tarievenstelsel, waarbij de
tarieven oplopen bij groter verbruik.
Di t uit zich in de re1atie·f kleine
verschillen tussen de stroomprijzen
voor kleinverbruikers (34 cent per
kiloWattuur) en grootverbruikers
(26 cent/kWh).
Op Europees niveau (zonder de Oostblok
landen) liggen de uitschieters bij
België en Noorwegen. Onze zuiderburen
halen uit zeven kernreactoren ongeveer
67 procent van .hun elektriciteit; ze
importeren gas en olie en beschikken
over een klein arsenaal aan water
kracht.
De Noren halen met gemak negentig pro
cent van hun stroom uit waterkracht
èentra1es. Verder worden er gigantische
olie- en gasvelden geëxploiteerd in de
Noordzee, waardoor Noorwegen tot de
grotere energie-exporterende landen
wordt gerekend. Met goedkope water
kracht (produktiekosten vier cent per
kWh) en forse exportinkomsten, kunnen
de Noren hun stroomprijzen reduceren
tot acht cent voor kleinverbruikers en
3,6 cent voor de industrie.
Belgische consumenten betalen 26 cent,
en de industrie 10,4 cent per kWh.
Verge1i3,ken we nog eens twee Europese
landen; Finland en West-Duitsland.
Finland exploiteert vijf kerncentrales
en wekt daarmee 38,4 van haar elektri
citeit op. West-Duitsland beschikt op
dit moment ook over een atoomstroom
aandeel van bijna veertig procent.
Toch liggen de Finse stroomprijzen
voor huishoudens veertig procent lager
dan de Duitse. Bij de industrieprijzen
is het verschil 25 procent in het voor
deel van Finland.
Ligt de verklaring hiervoor bij het
feit dat Finland enorm veel turf ver
stookt en over eigen waterkrachtcen
trales beschikt? Het Land van de Dui
zend Meren beschikt verder niet over
olie, steenkool en gas. West-Duitsland
wel. Men kan - in navolging van de
elektriciteitsmaatschappijen - veron
derstellen dat de scherpe Westduitse
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STROO"PRIJZEN IN 19 LANDEN

wereldverschillen

Japanse kernenergie, omdat Japan een
kwart van haar stroom opwekt met hulp
van 36 kernreactoren. Nieuw-Zeeland
werkt zonder kernenergie. De Japanse
stroomprijs wordt in belangrijke mate
beinv10ed door het feit dat het Land
van de Rijzende Zon geen eigen grond-

De stroomprijsverschillen op wereld
schaal zijn groot. Tussen Japan en
Nieuw-Zeeland (zie tabel) gaapt een
kloof van bijna zeshonderd procent.
Japanse kleinverbruikers betalen bijna
zes maal meer voor een kiloWattuur
stroom dan de Nieuwzeelanders. Het is
verleidelijk om de oorzaak van dit
prijsverschil toe te schrijven aan de

Via advertenties werden de zegeningen
van (vreedzame) kernenergie hoog bèju
be1d en bewierookt. Men beweerde zelfs
zwart op wit dat de stroom in de toe
komst (met kernenergie) zo goedkoop
zou worden dat de elektriciteitsmeters
uit de huizen weggehaald konden worden.
"Too cheap to meter", luidde de slogan,
te goedkoop om nog de meterstanden op
te nemen.
Deze wensdroom is echter nooit uitge
komen, niet in de Verenigde Staten,
en ook in geen enkel ander land. Kern
energie leidt in sommige landen tot
een financiële nachtmerrie. Bijvoor
beeld in Frankrijk.

j
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Het Amerikaanse kernenergieprogramrna werd in decem- nachtmerrie
ber 1953 met veel bombarie gestaTt. Onder het motto
'Atoms for peace' lanceerde de Amerikaanse regering
een intensieve reclamecampagne om zowel de industrie
als de bevolking warm te krijgen voor de vreedzame
toepassing van kernsplitsing.
Immers, na de gewelddadige atoombommen op Hiroshima
en Nagasaki en de inheemse atoomhomproeven in Nevada
was atoomenergie enigszins verdacht geworden. Dat
zou en moest nu eenmaal anders worden.



allieunormen de elektriciteitsprijs
opdrijven. ~oals in Japan het geval i s .

Frans buitenbeenqe
Frankrijk is een geval apart . De pri j s
van de Franse atoomstroom kent twee
gezichten . Buitenlandse klanten , waar
onder de Nederlandse SEP t betalen een
habbekrats per kWh. en Franse klante n
moeten stevig in de portemonnaie tas
t en . Franse kleinverbruikers (huishou
dens) tellen per kWh 25 cent neer ( i n
1988) . Franse i ndus t r i@l e grootver
bruikers betalen negen cen t en de bui
tenlandse klanten ongeveer zeven cent
per kWh. Het Staatselektriciteitsbe
drijf Electrlcité de France CEdF) han
teert pol itieke prijzen, waar b i j het
verlies op de stroomexport wor d t goed
gemaakt do or de eigen onde r danen. En
toch voerde EdF in 1988 weer een priJS
verlaging door, de derde in t wee jaar

ti jd. Voor buitenstaanders is dit een
vol komen raadsel. omdat juist een ta
rie f s ver hogi ng voor de hand zou liggen .
Sinds de start van het Franse kernener
gieprogramaa in 1974, kijkt EdF t egen
een t orenhoge schuld aan, die i n t us sen
is op gelopen tot e en bedrag van bijna
t acht i g miljard gulden. Deze s chuld
wordt voortdurend voor zich uitgescho
ven. Voor de financiering van het enor
me bouwprograama (55 kerncentrales i n
bedrijf en zeven nog in aanbouw) werd
geld geleend op de Franse kapi t aa l 
markt en in het bu itenland . Daardoor
behoort Frankrijk t ot de top-tien van
de landen met de grootste bui tenlandse
schulden . i n goed gezelschap van Bra
ziliä , dat ook al (mede) vanwege een
ambit ieus kernenergieprogramma in de
financi ile problemen gekomen is.
Crit i ci van deze on twi kke l i ng wi jzen
op het f eit dat een der gel i j ke schul
denlast de koers van de Franse f r anc
laag houdt. en de hele Franse economie
negatief belnvloedt. Het kernenergie
arsenaal is teve el voor de Franse in
terne Btroommarkt, ondanks het hoge
stroomverbruik per inw oner (5.318 kWh
pe r Fransman/vrouw per jaar. t e gen

4 ,414 i n Nederland). De ov e rcapac i tei t
in de nuc l e a i r e sec t or (die 75 procent
van de stroom opwe kt ) heeft geleid tot
expor ten naar omringende landen.
Fr ankrijk exporteert jaarlijks 26 mil
jard kWh . wat ove r e enkomt met een
kwart van de in Frankrijk opgewekt
e lekt r ic i t e i t . En Italiä is de grootste
afnemer (elf procent) van deze atoom
s t r oom. naar gebeuren dan weer de won
derlijkste zaken : met de (goedkope>
at ooms t r oom he eft zich op bet uiteinde
van het Europes e koppelnet een cluster
van stroomintensieve bedrijven gevormd .
In Itali ti wordt de Franse atroomover
c apac i t e i t gebruikt om een overcapac i 
teit aan staal t e produceren .
Zwitserland , dat binnenshuis steeds
Qe er problemen ondervindt om het be
staande kerncentrale-arsenaal van ze s
r eactoren uit te breiden , heeft ee n
deel van haar kernenergievermogen i n
Frankrijk staan . Vier kerncentrales 1n

Fessenheim en Catteno. produceren - op
Frans grondgebied - stroom voor de
Zwitserse markt.
In 1988 haeft Frankri jk haar stroom
export Det een kwart weten uit te brei
den l
De Europese Commissie in Brussel ligt
nu al wakker van de vraag wat er i n
1992 moet gebeuren. Immers . in het
l i cht van de Europese eenwording moe
ten ook de concurrentievervalsende
s t roompr i j zen worden geharmoniseerd.
"Dan moet het uit z ijn met de door de
Staat gesubsidieerde Franse atoom
s troom", aldus de Westduitse elektri
citeitsmaatschappi jen , die hun eigen
markt in het gedrang zien komen. Toch
wor dt de z e stelling niet hardop uitge
sproken i n de Bondsrepubliek , omdat er
dan een fel debat zou ontstaan over de
gesubsidieerde atoomstroom in e i gen
land.
De fabrikanten van e l ekt r i c i t e i t s 
meters hoeven zich geen zorgen t e ma
ken . Deze meetinstrumenten blijven
voo r l op i g onmisbaar voor de stroombe
drijven om de dure atoomstroom te re
gistreren . Het sprookje is niets ge
wor den . = = = = = = = = = = = = = = = = :
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LIBIË

De windmolen die Zonnewind vo r ig
j aar naar Libiië versche epte, blij kt
nog steed s ingep akt op de kad en va n
Tr ipoli t e s t aan. Het was de eerste
molen die de landsgrenzen ove rg i ng .
Het betrof een Zwal uw 5. een onde r 
houdsvri j e molen die s t room ka n op
wekken, waarmee een waterpomp kan
draaien. De Tilburgse molen zou een
pl aatsj e kr i j gen tuss en een aantal
andere molens op een co nfe rent ie
over duurzame energie i n Noor d- Af r i 
ka en het Mi dden-Oos ten.
De Lib i s che regering heeft de molen
betaald, maa r daarna heeft Zonnewind
ni e ts meer ve r nomen . "Blijkbaar i s
de belan gstelling t och niet zo groot
gewees t. Een medewerker van ons zou
hem installeren , maar we hebben
gee n uitnodiging meer gekr eg en . Dat
i s j ammer. De molen had Libië weer
een s t ukj e ve r de r kunnen helpen met
het irrigeren va n de woes t i j ngron
den 1l

• aldus Ri kus van der Klippe
va n Zonnewind .

installatie ontworpen worden, waarvan
in iedere gemeente onderdelen te
krijgen zijn én er moet een windmolen
bedrijf komen dat niet belemaal afban
kelijk is van de produktie van kleine
molens.
Volgens Van der 11ippe bewijzen de
bedrijven die bebalve windmolen
fabricage ook andere apparaten produ
ceren of ontwerpen , dat ze veel sterker
staan dan de bedrijfjes die uitsluitend
van de produktie van molens afhankelijk
zijn.

fusiepartners
Zonnewind is daarom een jaar geleden ,
toen duidelijk werd dat de toekomst
verwachtingen duidelijk slechter waren
dan enkele jaren daarvoor , gaan kijken

) , . j .
. .

- ---

Daar eventuele fusiepartners . Daarvoor
zijn maandenlang gesprekken gevoerd,
met n..e met LMW en Wi ndpowe r Holland
in Barneveld . LUW bad de financ!öle
kennis in huis; Zonnewind de technische.
Toch zijn die onderhandelingen door
Zonnewind eind vorig jaar gestopt,
Omdat gevreesd we r d voor een totale
overname van Zonnewind .

Het Tilburgse bedrijf heeft één van
de laatste molens geleverd aan ZOnne
ark in Belgiö, te vergelijken met de
Kleine Aarde in Boxtel . De Zoone-ark
ligt bij Poperinge in de buurt van
De Panne in het uiterste zuidwesten
van BelgiA tegen de grens met Prank~

rijk .
Zonnewind blijft bet onderhoud verzor
gen voor de verkochte molens . Ook voor
werkzaamheden die in de garantie
periode vallen, bliJft een persoon
aanspreekbaar.

-
"

Interieur van
werkplaats
Zonnewi nd

==R::



Maak Europagroener!
Wilbert Willems
Statenfid links Brabant

E4n van de honderd maatregelen die
eind 1992 in de EG van kracht moeten
worden, Is de harmonisatie van de BTW.
Deze belasting, oorspronkelijk bedoeld
om de Europese schatkist te spekken,
kent in ieder land andere varianten,
van 0 tot 22 procent . Voor de gemeen
schappeliJke markt die West-Europa zou
moeten worden , Is dat een lastig ob
stakel.
Nu is die BTW, die in Nederland ruim
34 miljard (I) gulden per Jaar op
brengt , bepaald niet milieuvriendelijk:
Op scboenen repareren betaal je net zo
goed 18,5 p~ocent BTW als op een batte
rij . Bovendien Is die belasting niet
erg vriendelijk voor mensen Det lage
inkomens: relatief drukt deze zwaarder
op hun portemoonsie, dan op die van de
hogere inkomens .
In bet Europese Parlement is door de
Regenboogfractie nu het voorstel gelan
ceerd OB een deel van de BTW te vervan
gen door een milieubelasting. Voor ie
der produkt kan worden vastgesteld in
hoeverre het bijdraagt aan de milieu
vervuiling (bijvoorbeeld door na te
gaan hoeveel energie er voor werd ge
bruikt bij de produktie) . Zo moet
plastic verpakkingsmateriaal, net als
in Denemarken, bijna onbetaalbaar wor
den door een forse milieubelasting .
Ook vlees van de bio-industrie zal
flink duurder worden. En auto"s natuur
lijk, want ook mèt katalysator blijven
ze tot de grootste vervuilers behoren .

De opbrengst van deze Eco-tax, zoals de
Regenboog het noemt - door de PPR in
haar verkiezingsprogramma Groentax ge
noemd - wordt niet gebruikt om de ver
vuiling weg te werken , maar om de kos
ten van arbeid en van milieuvriendelij
ke produkten en activiteiten (openbaar
vervoer bijvoorbeeld) fors te verlagen .
En een deel ervan kan worden ingezet
voor premie- en belastingverlaging
voor de lagere-inkomensgroepen, zodat
hun koopkracht gemiddeld hetzelfde
bl1jft .

nationaal milieudebat
Bet zou een goede zaak zijn als de
Europese Gemeenschap deze Eco-tax se
rieus zou willen nemen. Maar ook wan
neer de EG er geen werk van wil maken,
kan in de afzonderlijke landen een be
gin ermee worden gemaakt.
Bet dwingt de producent te onderzoe
ken of er geen milieuvriendelijke , dus
goedkopere methoden zijn om zijn pro
dukten te maken (windenergie wordt
weer rendabeler ten opzichte van aard
gas!) en het stimuleert de consument
Om de goedkoopste, dus milieuvriende
lijkste produkten te kopen .
Het valt te hopen dat in de komende
nationale discussie over het Milieu
beleidsplan van Nijpels c .s . dit in
strument om vervuiling te voorkogen in
plaats van te bestrijden. crote aan
dacht krijgt. Al zal het daar niet bij
blijven .
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(advertentie)

Techniek kan anders ...
15 JUNI 1989

Europese Verkiezingen

----_._-----

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

kom kijken
Stem tegen kernenergie!

frankeren
als

drukwert<

naam:

adres:

postcode:

plaats:

wil graag een abonnement voor
de lopendejaargang.

U kunt ook rechtstreeks een
abonnementnemendoor mini
maal 112,50 overte maken
op giro 4208201 t.n.v. Allicht te
Tilburg.

ALLICHT

Postbus 8107

5004 GC Tilburg

• Drukkerij
Wezclado
een fusievan Drukkerskollektief Salsedoen
Drukkerijde Werkwinkel.

Slingerweg 93
4814 AZ Breda

Tel.: 076-200210

DE OLIERAMP DREIGT EEN
WAARDIG OPVOLGER TE VINDEN

tkhelpGreenpeaceenworddonateur.Alsikmin.f 10,~ slort, krijgik
bovendien 41per jaar het Greenpeace Magazine. Deze bongaat
naar:ûreeneeace. Antw.nr.16734,1000flAA'dam.Direktstorten
kanook: opgÎronr.3955530(o,v,v,'nieuwedonateur'),

Naam:

Adres:

Poslcode: Plaats: _

SindsdeKernmachten dewereldzeeên alsnucleairespeeltuinziingaangebruiken,dreigteencatastrofewaar·
bij eenolierampkinderspeIis.Wantmetmeerdan500doorkernenergie aangedrevenoorlogsbodems enonder-

I-~:::::::::===:::'"_, zeeërs(die samen eenderdevanalle nucleairewapens
vervoeren!) kunnen ongelukken niet uitblijven. Een

___.... Tsjernobyl op zee.... Tegen dil toekomstbeeld verzet
Greenpeace zich.ZoalsaIUjddoenwijdatzondergeweld.
Maarzonderuwhulpzijn wenergens. Word daaromook
donateurvanGreenpeace. Uwgift helptonsechtenorm.
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DUURZAME ENERGIE , EEN GOEDE KOOP

Veren ig in g ODE (Orga nis at i e voor
Duur zame Energie) bes taat 10 jaar.
Da t wordt gevierd met een p u b lieks 
dag op 10 jun i i n d e Re e h o r st t e Ede .
On d e r h e t motto "Duu r z a me e nergie,
een goe de koop ' word t a ange t oond d a t
toepassi ng van zonne- e n winde ne r g ie
tegen redelijke kosten moge lij k l s .
He t ( coöperatief) bezi t van een wind
mo len, e e n eigen zonneboi l er o f e lek
tri s che apparatuur op zo nnecel len
z i j n toepassingen die steeds meer i n
de prakt i jk wo rden gebracht. De ve le
mogel i j kh e de n worden tijdens d e z e dag
uitgebrei d ver toond.
In 3 l e zingen (Kan een Nationaa l Mi 
liebeleidsplan zonder d u u r z ame e ner
g ie , De waarde van de wind en El k e
wonin g een zonnebo ile r ) worden een
aantal aspe c ten van duurza me e ne rg ie
t oepassi n gen ui tgediep t .

In fo r mat ie bij : Ve r enigi n g ODE,
Pos t b us 750, 3 500 AT Ut recht,
t el: 030- 734422
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VOQRJ AARQPRUIMI NG

De ge r e no mmee r de We stdui t s e make l aar
NUCLEUS AG b i e d t dri e voordee lkoop j es
aan . Al t e s tegen kos t prijs , wa n t al 
l e s moe t weg v6 6 r de z e zomer .
• Noo i t ge brui k te kwe ekreactor t e
Kalka r , guns t ig gelegen aan de Ri jn,
me t e i gen aanlegs teige r . S lec h ts 8
mi Ij a r d gul den:
• Ho g e - t e mpe ratuur- r e a ctor t e Ha mm
Uen t r o p, met ui t s tekend e ve rb ind ingen
n a a r h e t Roe r geb i e d . Ee n koop je vo o r
4! mi l j a rd .
• Spl inter n ieuwe o p we r k ings fabri e k
v an ee rs t e e i g e n a a r, voor 9 mil j ard
gu l den . Ide a al ge legen t e Wackersdorf
i n bos r i j ke Be i ers e omgeving .
ALLES MOET WEG:

FIETSBELLIJN

Vana f 5 ap r i l kunnen fietsers me t
alle mogeli j ke en sch ijnbaar onmoge
l i j k e v ragen op fietsgebied t e r e c h t
b i j de Fie t sbellijn van de Fietsers
bond ENFB .
Ui t de stroo m t elefoont jes die de
ENFB d a gel i jks krijgt , b l i j k t d a t er
onder fi etse r s veel b ehoelte is a an
i nfo r ma tie ove r cons umententests , ge
b r ui k e r s e rva ri nge n me t en verkri jg
b a arheid van p r odukten, routebeschr i j 
v ingen, moge l i j k h e de n v a n de fi e t s,
enz. Met d e Fie t s b e l lij n hoopt het
ENFB-Servi ceb u rea u tegemoet te komen
aan deze i nfo rmati e behoe fte . Een
uitgebrei de in!o theek, e e n a c hterban
en spec i ali s ten op diverse gebieden
staan garant vo o r beantwoo rdin g van
de mees t uiteen l o p e n de vragen , zoa ls
" Wa a r kan ik een f i e t s k a r hu ren?"

ENFB-Fi etsbellijn : iedere WOENSDAG e n
DO NDERDA G van 10.30 - 16.00 u ur op
t ele f oon n ummer: 034 80 -16 250
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