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REDACTIONEEL
Wat een prachtige smog hebben we tot
nu toe gehad. En de zomer is nog lang
niet voorbij. Als we vanaf nu geen en
kele dag smog meer hebben, dan mogen
we nog niet klagen. Wanneer hebben we
voor het laatst zo'n mooi smogweer ge
had? In 1976. Drie jaar na die smog
loze zondagen. Jaren daarvoor las je
vaak in de krant dat er in Londen een
geweldige smog was. Hier regende het
slechte zomers en die Engelsen boften
maar steeds. Nu is Nederland een beet
je Groot-Londen geworden. Gek dat die
Londenaren steeds klaagden dat ze bij
die smog niets konden zien. Hier zie
je ook niets, maar dat schijnt toch
iets anders in elkaar te steken.
Zund eigenlijk, dat wij die smog niet
echt kunnen zien. Je moet er de moder
ne media voor aanschakelen om te horen
of we morgen weer naar het strand kun
nen. Dan krijg je ook te horen, dat
allerlei gezagsdragende figuren die
dag wat later zijn gaan werken; van
wege het mooie weer zijn ze gaan fiet
sen. Een goed voorbeeld doet goed vol
gen, want als je overdag door de stad
rijdt, lijkt het wel of heel Nederland
gezagsdragend is. Iedereen gaat wat
later werken, hangt wat op terrasjes
rond, om de smog te sparen. Behalve de
automobilisten, maar die werken kenne
lijk voor het KNMI. Zonder automobi
listen zou het gauw gedaan zijn met
het mooie weer. Daarom snap ik die
boeren wel, die willen weer wat regen
op hun gewassen, dus die zijn voor een
algeheel rijverbod. Alleen mestrijden,
daar zijn ze weer vóór.
Je zou toch maar particulier chauffeur
van je beroep zijn. Die van Lubbers
trapt wat af. Eerst bleef hij met de
dienstauto van zijn baas op de trappen
van het Catshuis hangen. En nu fietst
hij zich het lamlazerus naar Brussel,
Bonn en terug, met Ruud die achter
zijn rug de laatste stukken zit door
te nemen.
Ed Nijpels fietst overal behendig tus
sendoor, terwijl achter hem het hele
VVD-peleton over elkaar heen valt. On
langs is ook staatssecretaris Evenhuis
platgereden. Op een geleende fiets nog
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wel. Zou de VVD Parijs nog wel halen?
Groot Links, wat klinkt dat aanmati-·
gend, geef ik een goede kans voor de
groene trui. Met al dat vals plat voor
de wielen zal de PvdA zuchtend en steu
nend boven komen. Wellicht gelijk met
het CDA. Maar die trapt al jaren met
de wind in de rug. Of met alle winden
mee. Het CDA likt zich al jaren een
weg naar boven. Als het nou eens niet
al te hard naar beneden trapt, zit er
wel een Rooms-rode trui in.
Enfin, ik stem toch maar tegen het
mooie weer, voor de ozon, tegen de
zure regen, voor het openbaar vervoer,
tegen de mestoverschotten; ik stem in
september toch maar mooi weer •••...
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2 ALLICHTEN ONTVANGEN?

Gedurende 1989 krijgen alle abonnees
é~n 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!

'Allicht' iseen uitgave van de
stichting Allicht. Deze zetzich
in voor eendemocratisch,
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
in ruime mate aaAdacht besteed.
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DUITSE OPWERKING NU NAAR FRANKRIJK

Hamm onder het slagersmes
Ato omene rg ie in West-Du itsland maakt pas op de
pl aa ts . Met het s chrappen van de opwerk i ngs fab riek
i n Wackersdorf i s de toekoms t van Kalk ar nog mi nde r
zeke r gewor den . Daa r naas t i s de Hoge Tempe ra t uur
Reactor (HTR) van Hamm zo goed al s afgeschreve n.
Eige nl ijk moet de ze ce nt ra le ont mante ld word en,
maar de expl oi tant pr obeert me t een truc het e i nde
nog twee jaar uit te stellen .

~ ......-

De HTR in Bamm kan zichze l f n iet be
druipen ; de ver liezen lopen in de mi l 
Joen en . Exploitant VEW (Vereini gte
Elekt r lz1 t lts werke Westfale n) wi l het
pr oj ect echter graag voortze t ten en
beef t daarom Daa r weer aangeklopt bij
de ove r he i d . Wordt e r over de opening
(?) van Kalkar politiek" nog steeds ge
bakkeleid, de ze keer trekken de poli
t ieke hoo fdrol spelers áén l ijn . Zowel
de minister van Econoai s che Zaken in
de deelstaat Paar dri jn- Wes tfalen Jac
htms en als de Bondsainlster voor Weten
schap en Technolog ie zijn ni et van plan
om meer geld t e steken 1n de volgende
bodemloz e put . Dit I s opQerkelijk,
daar beide ministe rs uit ve r SCh i l lende
politieke kampen a f komstig zi j n en het
i n de lalkar-affa ire e r n s t i g met elkaar
aan de s t ok hebben .

Daar was de VEW toch wel enigs zin s be
duu s d van. Di t zou voor haar in ieder
ge val een gigantis ch e f i nanc lêle s t rop
betekenen, daar de bouwkosten nu niet
me er t erugverdiend ku nnen worden en ze

• H.l.

Paul Matthijssen
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ook een heleboel geld in die grafiet
kogel s heef t gestoken . De VEW s telde
daarom vo or om de r eactor nog t wee
Jaar in bedrijf t e houden . o~ ten o in
ste de aanwezige splijtstoffen op t e
naken .
Jochimsen vond dit ont oe l aat baar . De
centrale d ient t e worden ontnanteld.
daar zi j over dui del i j k ni e t werkt, en
de ' gr oene we i d0 ' moet wee r wo r den her
steld, aldus de deelstaatminister.
De VEW weigerde dit en dreigt nu door
een j ur idische constr uc tie zich t erug
te t r ekken uit het p roj ec t en de belas
tingbetaler Det de problemen op t e z a
delen .
De truc i s eenvoudig; hoofdzaak is d a t
e r een r e chtspersoon is d i e de centrale
beheert . Voor de kerncentrale van Dod e
waar d bi j voorbee l d is de NV GKN opge 
richt. wat s t aa t voor Gemeenschappelij 
ke Kerncentrale Ned erland . In het ge val
van de reactor i n Ham- i s det de Hoch
temperatur Kerukraftwerk GmbH, de HKG .
Het h andige van zulke nv's is dat j e
ze fai l lie t ku nt laten gaan. Voor de
VEW wor dt het zo er g eenvoud i g haar
ve r antwoo r del i j k t e ont l open . Ze kan

uniek
De r eac t or i n kwes t ie i s vr i j uniek in
Europa . Het ontwerp zou zogenaamd één
van de veiligs t e ter wereld zijn . Naar
nu bl i j kt ook één van de duurdere .
De r e actorkern is gevuld ~e t ko gols
t er grootte van een tennisbal. Deze
tennisballen be vatten i ed e r 0 .9a gr am
uranium-23~ en 10,2 gr am thor ium-232 .
Zij vo rme n de splijtsto f in de reactor,
beide in de vo rm van een oxide. He t
geheel i s verva t in grafie t . Er wor dt
dus gebru i k ge~aakt van hoogverri j kt
uraniuB . Het proces wer k t ook u i ts te
kend , en redelijk veilig . tenminste .
zolang alle koge l s heel b l ij ven .
I n de p r ak t ijk bleek dat ech t er niet
he t geval . Een onplezierig hoog aantal
werd beschad i gd tij dens het proc e s en
stuk j es gruis e rvan konden in de pri
mai re kr ingloop terech t komen . Di t
bracht zodanige veiligheidsrisico's
met z ich nee dat de reac tor s ti lgelegd
moest wor den . Zij heef t de afgelop en
winter dan ook geen enkele k i lowat t uur
geproducee rd. Sinds d e l ngebrulknamo
i n 1986 hee ft de HTR va ker s t ilge l egen
dan st r oom geprodu c eerd .
Nada t alle partijen duidel ijk was ge
wor den dat de centrale niet naar beh o
r en functioneerde en dat e r omvangri j 
ke r epa r a t i e s nodig zijn om de ge con
s t a teerde gebreken te verhe lpen , kwam
men t ot de slotsom dat ze be t e r ont man
te l d kon wor den. Investeringen in r e 
parat i e s zo uden weggegooid ge l d z i jn .
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Wackersdorf.
fotol Thomas Ein
berge r / Ar gum.
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gewoon weigeren de kosten van ontman
teling te betalen, en dat doet ze dan
ook. Als de HKG failliet wordt ver
klaard, zal de overheid moeten betalen.
In dit geval wordt de regering van
Noordrijn-Westfalen 'zur Kasse gebeten'
en dus gedwongen terug te gaan naar de
onderhandelingstafel. Veel hoop op een
uitweg uit de impasse tussen overheid
en VEW is er echter niet, getuige de
uitspraken van Riesenhuber ("De kern
centrale heeft al voor negentig pro
cent aan haar onderzoeksdoelstelling
beantwoord") en van Jochimsen ("Iedere
onderneming in Noordrijn-Westfalen
moet na verloop van tijd in principe
zichzelf kunnen bedruipen"). Maar de
HITG kan zichzelf duidelijk niet be
druipen en trekt dus aan de noodrem:
de surseance van betaling is inmiddels
aangevraagd. Door het dreigende fai11i
sement kan de VEW dus haar verlangen
niet mee te betalen aan de ontmanteling,
waar maken. Jochimsen moet nu onvermij
delijk een afweging gaan maken tussen
financiän en veiligheid. Voor een tij
delijke vergunning voor de genoemde
twee jaar zou de VEW bereid zijn tien
tot twintig procent van de ontmante
lingskosten te betalen. Méér geld
heeft ze daar blijkbaar niet voor ge
reserveerd. Maar evengoed is er dan
nog steeds dertig jaar nodig, ijs en
weder dienende, om het terrein weer
leeg op te leveren.

ontmanteling
Over ontnanteling gesproken, in Enge
land is onlangs een kerncentrale defi-

nitief gesloten. Het betreft hier de
oudste Britse kerncentrale, Berkeley.
Hier gaat men waarschijnlijk toch niet
zo slordig om met de financi!n. Wel
zal de ontmanteling aanzienlijk langer
dUren dan voor Hamm gepland is: men
denkt honderd jaar nodig te hebben.
Het verschil moet waarschijnlijk ge
zocht worden in de bedrijfstijd. Ber
keley heeft 27 Jaar gediend en Hamm
slechts twee jaar. De komende vijf
jaar denkt de exploitant CEGB/National
Power 260 miljoen Britse ponden nodig
te hebben voor het ontladen van de
kern en het afbreken van de bijgebou
wen, dat is ongeveer 900 miljoen gul
den. Nog niets is dan betaald aan
ontmanteling van de reactorkern en ook
niet aan het beheer ervan in de daarop
volgende 95 jaar. Het is niet bekend
wat deze 'tijdelijke' opslag zal gaan
kosten.

Wad<ersdorfgesloten
Voor de opwerkingsfabriek WAA in het
Beierse Wackersdorf is nu definitief
het doek gevallen. De Bondsregering
kondigde op 6 junij.l. aan de bouw
stil te leggen. De exploitatie van de
opwerkingsfabriek was wankel geworden
door een contract met Cogema, wat in
houdt dat Duitsland haar atoomafval in
Frankrijk (Cap la Hague) laat opwerken.
Het anti-WAA-bureau in Duitsland vond
desalniettemin nodig op te roepen tot
een demonstratie, die plaatsvond op 3
juni j.l. en wellicht gerangschikt kan
worden onder de al bij voorbaat succes
volle. In ieder geval werd enige dagen



later t ot de definitieve sluiting be
slotun . Achteraf vr agen de leden van
het antl-~AA-bureau z i ch af of ze nou
blij moe t en zijn met bUD 8uccee. Ener
gieglgant VEBA (eigenaar van Preu8sen
elektra en de oliemaatschappijen Veba
al en Demlnex) had immers finanetSle
motieven aangegeven voor zijn stap .
Verwerking van het afval bij Cogema in
Porma nd! ! zou goedkoper z i j n. Het anti
WAA-bureau wi j s t e r op dat di t zo ls,
doordat men he t daar minder nauw Deeot
met de veiligheid . Verder hebben de
Fransen bet non-proliferatieverdrag
niet ondertekend . Het probleem van de
op werking ls hiermee dUB geenszins
opge l os t , a aa r slechts verplaatst.
In ieder geval kunnen we blij zijn dat
er nu éé n ke rn i net al l at ie minder zal
zijn op de wereld. Er boeft In dit ge
val ook geen radioactieve rotzooi op
ruimd worden, want Wackersdorf was nog
niet i n bedri jf.
00 WAA zou uit de opgewer kte splijt
stofstaven plutoniua gaan t erugwinnen
voor Duitslands e i gen kweekreactor in
Kalkar . Het Duitse plutonium dat nu
in Cap la Hague zal wor den teruggewon
nen, zal waarsch ijnlijk naar de nog te
bouwen "Eur o- Bril t e r" gaan. Frankrijk,
Groot-Brittannil en Duitsland gaan
hierin samenwerken, omdat hun e i gen
kweekreactoren (resp . Super-Phéntx ,
Dounreay en Kalkar) niet blijken te
vol doe n. De vol tooi ing van Kal kar is
er door de s l u i t i ng van Wackersdorf
niet waarschijnlijker op geworden.

Nu ook de eigen bron van plutonium

niet zal ontstaan. heeft Kal;k::a:r::o:o:k::o:m:::::::::::::::::::::::::::
die reden al geen zin meer.-

Wackersdorf.
Foto. Thomas Ei n
berger/ Argum
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WONEN MET GEBRUIKSAANWijZING

Het zonnetje in huis
Passieve zonne-energie (PZ E), natuurlijke ve nti l a
tie, stralingswarmte en natuurlij ke bouwmater i alen
zi j n gecombineerd in acht nieuwbouwwoningen in
Goirle (NBr) . Ze s taan eT nu Z, S jaar en het gemid 
delde energieverbruik bedraagt er niet meer dan
dui zend kubieke meter gas per j aar . Dit is inclu
s i e f de koude winter van 198 7, toen het twintig
graden vroor bi j een i jskoude noordoostenwind .

6

Peter Bielars De woningen val l e n direct op in bet
etraatb.eld van een nieuwbouwwijk . Ze
zijn beleaaal van hout en aan de noord
zijde zijn e r kleine ramen. en aan de
zuidzijde eerres over '40 01 twee ver
diepingen . De acbt woningen zijn niet
hetzelfde . In elke woninc 1. aet een
bepaald energieayate.a gelxpertMen
teerd . Dit experl.ent , uitgevoerd door
de stichting Woon/EDergie uit Gouda en
bet Biologisch Bouwcollecttet uit
Vught, kon uiteindelijk doorgaan,
doordat ook de Europese GelMle...chap
belangetell1ng toonde. Voor de bewo
ners betekende het dat tot aedio vorig
jaar deekundigen over de vloer kwamen
om t eaperatuur, vochtigheid en energie
verbruik op te meten. En niet zomaar
één ot enkele dagen , .aar enkele maan
den lang en op zo veel plaatsen in
hui• • dat de woningen vol lagen aet
snoeren en apparatuur.

één ViII de adIl
Dick en Linda Zwanink en hun drie kin
deren bewonen 'én van de aCht huizen .
Excursies van belangstellenden krijgen
ze gelukkig niet meer , ••ar het .ini8
terie van VROM heeft onlangs nog wel
bij de buren getilmd .
De faaUie Zwanil1k 18 tevreden ut de
woning , hoewel het veel tijd kostte oa
de eerste schoonheid*toutjes weg te
werken. Zo werkte de natuurlijke ven
tilatie niet zoals ze op papier 8tond.

Ook de kosten zijn behoorlijk opgelo
pen. 'K••l' kosten de huizen 137 .000
tot 180 .000 gulden, afhankelijk van de
Irootte van de woningen en de tuinen.
Dat leeft ook het eindrapport van de
at i cbt l nc Woon/Energie aan . Die evalu
eerde alle gebruikte e ne r gi esys t emen
en komt tot de COnclusie dat nieuwe
projecten . e t passieve zooneAnergie
iets eoberder en goedkoper uitgevoerd
1I.0eten worden .
Duur is .et name de s erre achter vier
van de acbt woningen. Bij twee, waar
onder he t huie van de f ..i11e Zwanink .
loopt de serre aan de achterzijde van
bet bui_ door tot aan de tweede ver
dieping . In die serre , die ale een na
tuurlijke butfer functioneert tue.en
de war-te ' s winters i n huis en de kou
buiten ('8 zo.ers andersom), speelt
zich nu een belangrijk deel van bet
dagelijt. leven af . Voor Dick en Linda
en de drie kinderen i a hij te klein.
Ze hebben daarom plannen de serre uit
te breiden . In d1e serre groeien de
druiven iDDidde1a ala in een tropische
tuin .
De opzet VaD de acht PZE-woningen i n
Goirle was het testen van de combina
tie van zonuewarmte. ventilatie , stra
ling.warmte en natuurlijke bouwaateri
aleu. Voorwaarde was onder meer dat in
de woningen zo min mogelijk apparatuur
nodig _ocht zijn om een goede tempera
tuur en vochtigheid t e krijgen . dus
geen mechanische afzuigiDg.



De zon moet zoveel mogelijk de binnen
komende lucht opwarmen. De natuurlijke
ventilatie vindt plaats via de draai
kiepramen in de serre Of, in de wonin
gen waar in plaats van een serre lucht
collectoren werden geplaatst, via deze
srstemen . Zowel de serres als de lucht
collectoren zorgen ervoor dat het
stookseizoen verkort kan worden van
vier tot twee maanden. Alleen in Janu
ari en februari is het in de serre zo
koud, dat het ook daar kan vriezen .
Echt heet hoeft het in de glazen aan
bouw niet te worden. Maar Om die hitte
te voorkomen moet van de bewoners wel
verlangd worden dat ze de temperatuur
in de gaten houden. Bijtijds moeten de
ramen op de eerste verdleping dicht,
om te voorkomen dat daar de warmte
naar binnen komt. De complete energie
voorziening in deze huizen vraagt
trouwens volop aandacht.

Sommige huizen hebben zogeheten warate
muren, in feite muren met een soort
ingebouwde radiator die met een ther
mostaat te regelen is. Een belangrijk
voordeel van verwarmde muren is dat de
temperatuur in de woonruimte overal
gelijk is. Bij normale verwarming met
een gaskachel stijgt de warmte op en
is het alleen dicht bij de kachel
(erg) warm. Bij centrale verwarming is
dit natuurlijk al een stuk minder .
Uit het onderzoek dat vorig jaar is
afgerond, blijkt dat stralingswarmte
bet huis een stuk comfortabeler maakt .
Bovendien kan de temperatuur enkele
graden lager blijven, omdat bet voor
bet gevoel toch al bebaaglijk is .
Bet gemiddelde energieverbruik voor
verwarming in dit project ligt op
vijfhonderd kubieke meter gas per
jaar voor de serre-woningen. In de
woningen met een luchtcollector wordt
jaarlijks 750 kubieke meter gas ver
bruikt . Een gemiddeld gezin verbruikt

voor koken en douchen en dergelijke
zeshonderd kubieke meter gas per jaar.
Het totale jaarlijkse gasverbruik van
de familie Zwantnk ligt op duizend
kuub gas . Trek je daar de zeshonderd
voor het huishoudelijke verbruik van
af, dan blijft er vierhonderd kuub
gas over voor de verwarming. Daarmee
ligt het vijf personen tellende gezin
onder het gemiddelde van vijhonderd
kuub voor de verwarming. Die energie
besparing maakt een deel van de extra
bouwkosten goed.
Die besparing zit trouwens ook in de
huizen zelf. Doordat alleen met hout
en baksteen is gewerkt en ook de verf
en het isolatiemateriaal uit milieu
vriendelijke stoffen bestaan , ia bij
de voorbereiding ook energie bespaard .
In geen enkele woni ng kom je materia
len tegen die energieverslindend zijn .
Of deze natuurlijke bouw langer mee
gaat dan de huidige doorsneewoning,
moet nog blijken.
Inmiddels heeft de EG een aanvraag
voor een nieuw demonstratieproject
van vijftig serre-woningen goedgekeurd.
De serre dient dan als een tweede bui
tenhuis. Het project kan nog dit jaar
worden gestart .========================
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WEINIG AANDACHT VOOR ENERGIE IN NMP

Zon en wind contra broeikas
Ter gelegenheid van haar tiende verjaardag hield ODE
(Organisatie voor Duurzame Energie) op 10 juni een
publieksdag. Deze werd georganiseerd om de energie
problematiek en met name de duurzame energie weer
eens onder de aandacht te brengen. Daarbij werd ook
de relatie met het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
gelegd.
Naast een expositie over verschillende aspecten van
duurzame energie waren er lezingen en een forumdis
cussie.

8

Reint Staal De publieksdag werd geopend door de
voorzitter van ODE, de heer Becht. Hij
bracht de noodzaak van de ontwikkeling
van duurzame energie in relatie met
het broeikaseffect en de gevolgen die
dat zal hebben voor het leven op aarde.
Het roekeloze beleid dat in dit opzicht
gevoerd wordt en dat ook in het NMP
nog niet duidelijk omgebogen wordt,
werd helder aan de kaak gesteld. De
roofbouw op de fossiele brandstoffen
gaat dan ook nog steeds door. We zullen
naar een samenleving toe mo~ten groeien
met een laag gebruik van fossiele
brandstoffen en veel meer gebruik mOè
ten maken van waterstof. Het gebruik
van duurzame energie zal daarbij sterk
gestimuleerd moeten worden. Dit kan
onder meer door het invoeren van de
wind-tax, een belasting die geheven
wordt op stroom uit fossiele brandstof
fen of kernenergie.
Daarna hield de heer Van Alphen, hoofd
van de afdeling Energie van VROM, een
voordracht over het NMP. Hij stelde
dat dit plan vooral gericht is op het
verminderen van de uitstoot van scha
delijke stoffen en minder op de produk
tie van duurzame energie. Dit is trou
wens al een grote stap vooruit, ook al
omdat dit plan voor de komende vier
jaar is en slechts een beperkte lange
termijndoelstelling kent. Voor de scha
delijke stoffen stelt het voo~ om tot
een vermindering van zeventig tot ne
gentig procent te komen. Dit doel moet
bereikt worden middels convenanten met
het bedrijfsleven. Een dergelijke ver
mindering is niet te bereiken mèt tech
nische middelen alleen •. Er zullen dan
ook volumebeperkingen nodig zijn.
In dit NMP is relatief weinig aandacht
geschonken aan het energievraagstuk,
aldus Van Alphen. Een duidelijke ener
gievisie ontbreekt. Het streven is om
in 2030 het gebruik van fossiele brand
stoffen te halveren ten opzichte van
het gebruik in 1985, en om in 2000 net
zoveel fossiele brandstoffen te gebrui
ken als in 1985. Deze besparing is al
vijf tot tien procent groter dan de
huidige ontwikkeling en de op dit mo
ment gestelde doelen. Om die te berei
ken is zestig procent efficiëntiever
betering nodig. De in het NMP gestelde
doelen zijn echter nog onvoldoende,
gezien de ernst van het broeikaseffect.

en moet als zodanig een maatschappelijk
draagvlak krijgen. Verder is het be
langrijk dat per energiebron gezocht
wordt naar geschikte internationale
samenwerkingsvormen en dat er een goe
de relatie ontstaat tussen onderzoek
en toepassing. Concrete maatregelen
hiervoor zijn verhoging van het budget
voor onderzoek en ontwikkeling (onge
veer twintig miljoen per jaar); het
project Duurzaam Bouwen; en voortzet
ting van het beleid inzake zonne- en
windenergie. Voor zonneboilers bete
kent dit meer onderzoek, liefst samen
met andere landen, het streven naar ex
port (dus een grotere markt), samen
werking met de nutsbèdrijven en een
stimulerende regelgeving.
Voor windenergie is het noodzakelijk,
willen we de 1000-MW-doelstelling ha
len, om de milieupremie en het IPW te
handhaven. Verder moet er meer aan
dacht komen voor windturbines langs de
kust, voor de vogelhinder, geluidsre
ductie en veilgheid. Ook is het ver
sterken van de internationale samenwer
king nodig; z9Wel bij het onderzoek als
bij het uitvoeren van de projecten, al
dus de VROM-medewerker. Van Alphen kwam
uiteindelijk tot de volgende stellin
gen:
- Het NMP vraagt om verdere ontwikke

ling en toepassing van duurzame ener
gie, doch(.h8eft terecht eerst werk
gemaakt van energiebesparing.

- Bij het volgende NMP (1994) zal een
uitgewerkt, doelgericht en een vanuit
milieubelang opgeze~ duurzame-ener
giebeleid voorliggen.

- De uitdaging is om een ~odanig

marktperspectief te crelren, dat on
derzoek en ontwikkeling van duurzame
energie gelijk opgaat met de imple
mentatie ervan.

windwaarde
Na deze inleiding werd een forumdiscus
sie gehouden over de waarde van de
wind. De heer De Vries van Zeeuwind
hield een inleiding over de exploitatie
van windmolens. Drie elementen zijn
hiervoor essentieel: de investering,
destroomproduktie en de tarieven. Hij
bracht deze in een driehoeksverhouding.
Enkele interessante cijfers waren dat
de kosten van een molen zeventig pro
cent van de investeringskosten bedragen,
en dat de postrente en aflossing zestig
procent van de exploitatiekosten zijn.
Eén conclusie was dat de investerings
kosten essentieel zijn voor de exploi
tatie van de molen, en een andere dat
de exploitatie verbeterd kan worden
door een verlenging van de exploitatie
duur.

vervolg op pag 13



Europa onder stroom
De eleklrlc:ltellsvoorzlenlng In E.-- _ooot een zee' 09_ beekl. EIIc land
\/08fI haareigen ene<gIepoIitIeI waarbl menzoveel mogelijk gebnlIkmaolcI vanbln
nenlandse energiebronnen. Deze Europese kaart geeft een overzicht vande bonte
lappelldaken.

v... Europese landen streven naar..., bewuste spr~
Ingvanenergl..Oi. ...lomdestroonwoorzi4tnlwllgte
stellen en rMt 81hanke1jk'te zijn van "" enkele ener·
gledrager.~ en N«tettand Mbben dit strevennaar
-.te" vastgeIogd In na_. onargIopIomon,
dl. onderlingWMI" grote verachllen V«1onen. In Neder·
land beoogt men het aandeel van steenkool, gas en ker·
nonargI' gelijk t. houden /o!k 30 pIOC*1t), 10lWlj1Spon/'
kernenergie. ateenkooIen waterkracht als de drie pijlers
(eIkgMd voor30 prcantvande WOOi i ....CJdukUe) bMch
ouwt. In do prok1tJk YOIt do uItvoorlng van zo'n __
tegen.Zo zijn de keI.IitIl8fgie-upIraUes van Nedefland
InmIddeIaveMogen.
Naastde kJasMeb _rgIDagers (zie de ""eerstec:ate-
~~ do Iagonda) Iado_ ,;.b0l I 'tbnorno
onargI."1n0"""'''' InDonOma (WIndpor1<on) on Wa(_..)_..-1"-
ochono onorgiobromon opgowoI<I.
Ondanko d. 'glunoot' la hol nog nIot mogo~k oen Ilo
trouwbur beeld t. gevenvande atroomvoonIening Inde
SovIot-lJnIe, AlIoendo ClOIegcJM_glo la '_IkIn
te YUIlon.

ALBAN&
w.to<l<radrton(eIgen)urdoI.voonlonlnroopodl_Jk
zootIgonvoortigplOC*1tvand'_"'ng.Goen_nel""g1e tlf1 ook geen toekomsfphuw*"

BELGIIE
ZoYon k_.... (bil Doel on nhonge) vonargen
_rdo (67%) van do .._._ng. In do
Ardennen en In de Maas wordt 3%s1room uit watelt<racht
geWOI I MHl, en aan de kust (ZMbrugge) wordt windener
gie opgewekt. De rest van de .voorn (30%) ie .rkoi i l8Ig
vankolen-IW'I gugestoell* centr.....

BULOAAIJE
Brulnkool en olie vormen samen de hoofdmoot (60%).
twwljl komonorglo ot_ bo~kor -.11 mat ...
huIdlgaandNlvan31%. NogonplOC*1tvando BuIgoarH
stroomwordt met waterkrachtcentr.... opgewekt._KEN
BiJna .... .._ -.11 geproducoord In grot.
stHllltcolcu41tJaJea (95%) . Denemarken la Ewopeet
koploper op hel: gebied vanwlndfIrHNpI« 1,5'%. Het ,...
1antwordtopg.....Cllnklelne~ac:htcentraleswaar

gas. afYalhout hulsvul .. brandstof woedt gebrulkL
Donomorkon zlch ............Jk godIotandoord van
ket ,"" tergIe.

D.DA
De rijke blvJjl1:ec., vormen de ruggegraat voor de
Oonl..... otroomvoorzIonIng: 60 prooont.non pIOC*1t
wordtgeproduc:Mrddoor ..n zestal kerncentrai.. .., het
restant WOfdt aangevuld met oIie.n gas.

FItLANO
Oe FInnen hebben"" reclellJI«t eprekftng weten te ,..81.
.en: 38procentvande eIektI1chIt uit toaaIeJe brandst0f
fen en bklldlUS. (nMt name hout ..,Uf). 36% uilLnJllwn
en 26%ultwatlilt1<r'ac:ht De hout en papl.tndualr\e wektIn
do regoI hoor eigen ..__op.

FJW«Jl1Jl(
EuropHS 6nw.,.~ ketnfllJlIfgI.. In 1988 w....d
8175% vande .troom middelskernenergie opgewMt. en
lTIeInog zeven reactoren Inaanbouw wU men dit aandeel
Wl'groIen tot 85 procent. AloOImtloom Is een exportar
tikel geworden voor de Fransen. In M I ZUIdftn~wa
t..-krachlde hoofdrol. *wifI de InhMmM atMnkoof Inhel
Noorden langzaam nw.ar zefl:er wrdrongen wordt door
kornanorgl• •

0RIEKElL0N0
Bijna IWI.dIJde van c:t. MkIrtcII-'t .. afkomstig van In
hee",-. bnJlnkool. Mei geTmpor1Hfde olie wordt 21 pr0
cent opgeweld en lnmpoftkoIen leveren nog ...,. 3%.
WatCN1cl8chtcwl"llralelln hel NooiclocAten leverenetrpre>
cent van de Ort...stroom. OffIdeei heeft Athene geen
plannen voor .Igen kernc«rtral••• maar ov.rwHg\ men
de Import van idooi.l8tIoom uI1 Frankrl;k.

OROOT08R1TTANNE
StHnkoo/ vormt van oudsher de voomaamt1. b1men
IandM er"Ief'gIebron In de BrtI:M sbOOlTlpcxlukUe: 63%.
Met ke!.... l9fgIewordIlm'lIddeIsaJ2O%opgeuuel;l,. terwijl
de NoordzMOlIevoor ruim 16pl'OOlN\l zorgt.Watee1u'achI
vuil hel slroommenu aan met: 2 procent. O. Brtttenzijn
nog stMdt van p4an om het kemel ...g1.-aanc1eel uit tebr_.
IlONQARlJE
V..lstHnkool enbrulnkool (tamen7O%)en"'groeIend
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aandeel voor kernenergie (24%). Waterkrachtbestrijkt6
procent vande stroomproduktIe. De geplandegrote wa
terkrachtcentra Inde Donau (samen met TSjechosk7NakIje)
gaat waarschijnlijk de Ijskast In. Als alternatiefwillen de
Hongarenstroom Importeren uit de Sovjet-Unie.

ERLAND
De kampioen turfstaker, met 20 procentstroomuit eigen
turfvelden.Eengasveldbij CorkheeftInde afgelopentien
jaar hetgasaandeel doen toenementot52%.Waterkracht
draagt nog eens 8 procent bij, zodat de buitenlandse
afhankelijkheid (olie) Is gereduceerd tot ongeveer 20
procent. De leren zijn nadrukkelijkniet In de race voor
kernenergie.

rrAUE
ltallê kent het meest uitgebreide stroompak/<et. Als
hoofdmootwordt olieIngezet(44%),terwijleenstelselvan
grote en kleine waterkrachtcentrales tekent voor 22 pro
cent. Met gas wordt 14% opgewekten de aardwarmte
centrales(LardereIlo) voegen 2 procentduurzameener
gie toe. Kernenergie(nu nog 6 %) wordt afgebouwd, als
resultaat vaneenreferendum. Als 'alternatief' wordtFranse
atoomstroomgeTmporteerd, die al elf procentvan de el
ektriciteitsvoorziening dekt.

JOEGOSLAVIE
Inheemsesteenkoolenbruinkooldekkensamen58%van
de elektrlclteilsvoorzJenlng, terwiJ gas vijfprocentbijdraagt
Deenigekerncentrale(teKrsko)wordtwaarschijnlijkges
loten,zodatmenvervangingmoetvindenvoor5%atoom
stroom. DeJoegoslavenmaken verder veel gebruikvan
waterkracht:32 procent.

LUXEMBURG
Hetlandmethethoogsteeleklrlclteltsverbrulkperinwoner
vanwegedegeconcentreerdestaalindustrie. BIjnadehelft
van de stroom wordt opgewekt met waterkracht,en de
rest wordt Ingevoerd vanuit West-Duitsland en BeIgie.
Geen kernenergieplannen.

NEDERLAND
Ondanksde enormeeigenaardgasvoorraderrls46% van
de stroom afkomstig van geTmporteerde steenkool, en
43% uit gasgestooktecentrales. Olie speelt nauwelijks
nogeen rol met 2 procent,terwijl kemenergleniet verder
reikt dan 6%. Windenergie moet volgens de regering
splannen In de komendetien jaar 1 procentgaan oplev
eren. Waterkrachttelt In de cijfers nog niet mee.

NOORWEGEN
Ondanks enorme olie en gasbronnen In de Noordzee,
vertrouwendeNorenophuneigenenerglebron:waterkra
cht voorzietIn95%vande stroomvoorziening. Olieengas
wordt massaalgeêxporteerd.

OOSTENRIJK
Bijna 71 procentwordt metwaterkrachtopgewekt,en de
rest van de Oostenrijksestroom wordt geproduceerd In
olie en gasgestookte centrales. De enige kerncentrale
(Zwentendorf) werd In 1979 bij referendum gesJoten
zonderooit In bedrijf te zijn geweest.

POLEN
Eenkleinbeetjeolie(6%),eneenbeetjewaterkracht(4%)
vullen de Poolse stroomvoorziening op. De bulk wordt
geproduceerd metInheemse steenkoolen bnJInkooI (90%)
waardoor enorme milieuproblemen zijn ontstaan In dit
land en daarbuiten.

PORTUGAL
Waterkracht (50%), olie (30) en steenkool (20%) vormt
het menuIn Portugal.Geen plannenvoor kemenergle.

ROEMENIE
Het aardollelandbij uitstek. Ongeveer 80% van de el
ektriciteit wordt opgewekt In ollecentrales en 10% met
steenkool.Het restant komt van eenaantal grotewater
krachtcentrales. Roemenlêverwachtbinnenenkelejaren
circa 15% van de stroom op te wekken met nieuwe
kerncentrales.

SOVJET·UNIE
Globaalgenomenvertoontde Sovjet-Unie het volgende
stroombeeld: 40% steenkool,35%olie en gas, 13%wa
terkracht, 11% kemenergle en 1% duurzame energie
(aardwarmte). Ondanks'Tsjernobyl' blijftmen gelovenIn
kernenergie, waarvanhet aandeel tot 25% zou moeten
oplopen.

SPANJE
De spreidingvan energiedragers Is redelijk gelukt. Van
oudsherbesteedtSpanjeveel aandachtaanwaterkracht
(24%).Het kernenergieprogramma levertnu 30%vande
elektriciteit, terwijl steenkoolcentrales 46% opleveren.

TSJECHOSLOWAKIJE
Zondervrees bouwende Tsjechenhun kernenergiepro
gramma verder uit. Momenteel Is 26% van de stroom
afkomstigvankerncentrales. Zesprocentwordtopgewekt
met waterkracht, en het Is onduidelijkof dit aandeel zal
toenemen nu de grote Donau-damop losse schroeven
staat (zie Hongarije). Bruinkool zorgt voor 68% van de
elektriciteit.

WEST-DUrrsLAND
Hetaandeelvan kemenerglebedraagt40 procent,endat
zalnietverderuitgroeienomdatdeWestdultseenerglepo
IItlekaanhet veranderen Is.Steenkoolverzorgt28% van
de stroom,en bruinkool20%. Met gas en olie wordt 10%
opgewekt. terwijl waterkracht voor 2% levert. Er wordt
veel verwacht van een nieuw energlebesparlngsbeleld
met Inschakeling van duurzameenergiebronnen.

IJSLAND
Drieprocentvande stroomwordtopgewektIneen oIleg
&Stookte centrale. Derest (97%) levertwaterl<radlt, waarbij
de Ijslandsegeyserseen aparte rolspelen.

ZWEDEN
De ZwedenhebbenIn 1980 bij referendum beslotenhet
aandeelvankernenergie(12reactoren) nietuitte breiden.
Dat aandeel blijft dus constant op de huidige 46%. De
kerncentrales worden geêxplolteerddoor de firma Vat
tenfaH, wat 'waterkracht' betekent. Inderdaad wektZweden
ooknogeens50%stroomop metwaterkracht. Derester
ende 4%Isafkomstigvaneenmengelmoes vancentrales
die hout, gas, olie en biomassaverstoken.

ZWITSERLAND
Eeneenzijdigstroombeeld:waterkrachtlevertdehelftvan
de elektriciteit, terwijl6 eigen kerncentrales 40% produc
eren. De rest van de stroom komt uit Franse kemcen
trales.HetZwitsersekernenergieprogramrna staatonder
zwaredrukvan de publiekeopinie.

Deredactievan 'allicht' heeft plannenvooreenAtlasvan
de Europese energievoorziening. Deze kaart vormt de
proloog van wat nog komen gaat. Voor opmerkingen,
aanmerkingen en suggesties houdt allicht zich gaarne
aanbevolen. De redactie $8nVaardt geenaansprakelijkheid
tot schade als gevolgvande hiergehanteerde gegevens,
die afkomstigzijn uit openbarebronnen.

Allicht, Postbus8107,5004GC Tilburg TeI.013-351535



vervolg van pag 8

In de huidige Bi tuatie kan een .alen
op een goede lokatie zonder subddte
worden gelxploiteerd voor 17 ,G cent
per kilowattuur. Bij een lager tarief
zal er aubsidie bij 110eten. Bet voor
stel 111 dan ook om een boger tarief
mogelijk te maken door voor kleinver
bruikera een hoger tarief in te voeren.
De heer Deutee van de WEB (VereniCing
Blektrictteita Bxploitanten Nederland)
atond niet on8ympatiek tegenover dit
voorstel, al. de gebruikers dat willen.
Volcens hem leeft de VEEN niet in een .
ivoren toren . Bchter, anderen, waar
onder vooral crote afnemers waren het
daar niet mee eens.
Volpns TrIodo.bankdirecteur Bloa zou
den er politieke beslissincen .aeten
kODen (zoals in Dene••rlten), udenl
wordt het systeem niet veranderd .
Maar de Kamer heeft tot dusver weinic
invloed gehad op de tarieven, aldus
pvdA-parlementarilr Feenatra. Duurz-.e
en schone energie is .en beeparing van
stroom oppwekt door fossiele brand
stoffen. Feenstra vond dan ook dat er
de vollediee klein- of lrootverbrui
kereprijs voor betaald moet worden.

l'!Iboden nodIlWpicht
Na de pauze kw... bet tbema 'Elke woning
een zonneboiler' aan de orde . De heer
Altevoet van het Centrum voor Energie
besparing en Schone Technologie (CE)
hield een korte inleiding. Hierin atel
de bij dat zonneboilers verboden noch
verplicht zijn. Zonneboilers kunnen
echter wel een wezenltjke bijdraee le
veren aan de besparing van fossiele
brandstoffen. Het op grote schaal in
voeren ervan is dan ook nodig .
Bij een afschrijvingstermijn van vijf
tien jaar zijn de kosten te vergelijken
Det die van een elektrische of gaaboi
Ier. Het beste kunnen ze verhuurd wor
den dOor nutsbedrijven of de verhuur
ders van woningen. zoals woningstich-

ttngen. Door grote aantallen te produ
ceren kunnen de kosten la.c worden. Er
18 wel enige druk vanuit de bewonera
zelt nocl1g 011 ze toe te p..sen , Ook
windaolencoöperatiea zouden zonneboi
lenl kunnen verhuren .
Volgens de heer Zijlstra van het Bureau
Nieuwe EDergie en Schone Technologie te
Aasterd.u ia een zonnebotler elechts
rendabel bij een hoge waratevraag en
een duur tapwateraystee. . In Aasterdaa
ia er weinig vraag doordat er goedkope
installaties zijn. Bij nieuwbouwwonin
ren wordt geen rekening gehouden .et
een gunatise verkaveling voor zonne
enerate.
In Priealand wordt een aantal ez:peri
..nten uitgevoerd, aldus gedeputeerde
Van de Horat. Zo bouwt de woningbouw
coöperatie in Heerenveen zonnecollecto
ren in . Het energiebedrijf PER gaat er
hoDelerd verhuren. De vraag ernaar is
zes keer zo groot.

De daC werd besloten door de voorzitter,
waarna iedereen nog ruillSchoota de tijd
had o. de diverse standa van de exposi
tie te bekijken . Naaat ODE en SVEN
stonden er enkele leveranciers van
windmolens en bedrijven die iets in
zonne-energie doen. Niet veel nieuwe
uitvindingen, maar wel een geleidelijk.
voortschrijden van de techniek en een
ontwikkeling naar rendabeler installa
Ue•.

13



BOEKBESPREKING

Nederland
heeft 150 jaar voorsprong
Nederland bereikt halverwege de volgende eeuw een
ecologisch evenwicht. Maar dan moet de maatschappij
wel bereid zijn praktisch alles wat zij aan de Aarde
onttrekt aan grondstoffen, opnieuw te gebruiken. In
2050 zou dat in Nederland moeten kunnen lukken. Of
dat ook voor de rest van de wereld haalbaar is,
blijft onduidelijk.
Aan het woord is plaatsvervangend directeur-generaal
milieubeheer van VROM, Kees Zoeteman. Bovenstaande
conclusie trekt hij in zijn boek 'Gaiasofie'.

14

Peter Bielars Opmerkelijke uitspraken van een top
ambtenaar van het ministerie van
Milieu. Hoe komt hij bij die con
clusies?
Volgens Kees Zoeteman heeft het tien
tallen jaren geduurd voordat we in de
gaten hadden dat er een milieucrisis
was uitgebroken, doordat de natuur
zelf reservoirs kent die niet onmidde
lijk uitgeput raken. Die reservoirs
aan grondstoffen, aan soorten organis
men die als een buffer functioneren
tegen de verzuring, houden voor ons de
gevolgen van onze handelingen een tijd
lang verborgen.
Volgens Zoeteman kunnen we hieruit
maar één les leren, namelijk: ons han
delen zal zich op elk niveau moeten
richten op harmonisatie met de natuur
lijke stofkringlopen. We mogen dus
niet meer stoffen aan de natuur ont
trekken dan deze opnieuw kan aanmaken
We mogen ook niet méér stoffen aan de
natuur toevoegen dan deze door afbraa
kan verwerken.
Alleen op basis van deze ecologische
grondwet kan het milieubeheer volgens
Zoeteman op lange termijn gestalte
krijgen. Het klinkt allemaal logisch,
maar is bovenstaande in de praktijk
uitvoerbaar?

fonnuleE=1
Daarvoor moeten we weten wat de Aarde
aan lasten kan verdragen en wanneer e:
evenwicht ontstaat tussen de mens en
de Aarde. Zoeteman heeft hiervoor een
eenvoudige formule gemaakt: E = Z.
E staat voor de totale uitstoot van
stoffen die resteert na winning, pro
duktie, consumptie en hergebruik van
stoffen op wereldschaal.
Z staat voor de zuiveringscapaciteit
van de natuur, waardoor die stoffen
later opnieuw een functie in de natuur
kunnen vervullen.
De aantasting van het zuiveringsvermo
gen van de natuur hangt onder meer af
van de bevolkingsdruk. Overbevolking
speelt dus een grote rol in de duurza
me ontwikkeling. Nederland loopt met

haar problemen op het gebied van de
ruimtelijke ordening ongeveer ander
halve eeuw vooruit op de wereld, aldus
Zoeteman. Nederland is een laboratorium
voor de wereldproblematiek. Dat komt
volgens Zoeteman doordat Nederland
vrijwel geen bevolkingsgroei meer kent.
Zoeteman gaat uit van een geringe be
vo1kingsafname. Op wereldniveau zal de
bevolking tussen nu en 2050 verdrie
voudigen. Een ander positief punt voor
Nederland is de herbebossing. Elders
in de wereld spelen erosie en verwoes
tijning een grote rol.
Nu blijft natuurlijk de vraag bestaan
of de natuur in ons land zichzelf kan
zuiveren. Momenteel lukt het de Neder
landse natuur niet meer zichzelf in
stand te houden. Zoetèman blijft ech
ter optimistisch. Hij gelooft dat door
rigoreuze milieumaatregelen de achter
uitgang in het zuiveringsvermogen tot
stilstand komt in het jaar 2015. Door
verbeteringen in de milieutechnologie
zullen we in staat zijn te produceren
met een steeds kleinere hoeveelheid
afval. Snelle toepassing van structu
reel schonere produktiemethoden kan de

Kees Zoeteman: Gaiasofie - anders
kijken naar evolutie, ruimtelijke
ordening en milieubeheer.
Uitgegeven door Ankh-Hermes,
Deventer. ISBN 90-202-3029-8
363 pagina's. f 49.50.



milieucrisis sterk afzwakken. meent
Zoeteman.

alles hergebruiken
Het ideaal is om de afvalstroom tot
nul terug te brengen en alles opnieuw
te gebruiken. Als dat in 2050 in Neder
land voor 99 procent lukt en in de we
reld voor 90 procent, dan wordt voor
het midden van de volgende eeuw een
duurzame ontwikkeling bereikt voor
Nederland. De natuur zal dan weer in
staat zijn zichzelf te zuiveren. Zoe
teman gelooft dat dit kan, althans in
ons land, niet in de wereld.
Hij gaat hierbij ook uit van één be
langrijke voorwaarde: de Nederlander
moet bereid zijn praktisch alles wat
hij of zij aan de natuur onttrekt,
opnieuw te gebruiken. Een niet-een
voudige opgave, want die recycling
geldt natuurlijk ook voor de grond
stoffen die elders in de wereld wegge
haald worden. Gebeurt dat niet, dan
zou het reservoir aan het eind van de
volgende eeuw wel eens vernietigd
kunnen zijn. Die sombere verwachting
is volgens Zoeteman volstrekt
terecht.
Zoeteman waagt zich niet aan het be
antwoorden van de vraag of een kring
loopeconomie op elk niveau haalbaar is.
Lukt het ons alle vaste afvalstoffen
op land te hergebruiken~.Lukt dat ook
voor het afvalwater. de zure afvalgas
sen en VOOr de broeikasgassen?
Kortom, een interessant boek.
'Gaiasofie' van Kees Zoeteman boeit
met name in het allerlaatste (elfde)
hoofdstuk 'Het hart van de zaak', zo
als het toepasselijk heet. De voor
gaande tien hoofdstukken zijn leesstof

vooral diegenen die zich willen ver
diepen in bespiegelingen over geestes
wetenschappelijke inzichten rond de
geestelijke wereld en de schepping van
mens en Aarde.
Zoeteman. die dit "werkstuk" begonnen
is als een dagboek, zegt in het voor
woord dat hij zelf de opmerkelijke
conclusies die hij aan het einde trekt,
oorspronkelijk niet had verwacht.
'Gaiasofie' is genoemd naar de Griekse
godin Gaia die onze planeet verper
soonlijkt.
Zoeteman heeft zijn V1S1e op milieu
beheer en het gebruik van de Aarde en
haar grondstoffen de laatste jaren al
omgezet in concrete initiatieven op
politiek terrein. Hij was van 1984 tot
1988 hoofddirecteur Chemie en Fysica
bij het Rijksinsti.tuut voor Volksge
zondheid en Milieuhygi~ne (RIVM) in
Bilthoven. Sinds 1 oktober 1988 is hij
plaatsvervangend directeur-generaal
milieubeheer bij het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieu (VROM). Zoeteman is één van
de samenstellers van het Nationaal
Milieubeleidsplan en het rapport
'Zorgen voor morgen'.::::::::::::::::::
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Europa
ontdekt energiebesparing
He t kan a l l emaa l vee l e ffi c iente r en goe dkoper in
Euro~~. Ener gie-eco noom Amor y Lavins bli jft hameren
op ~ l J n e igen be na de ri ng van het ene rgi evra a gs t uk.
In apri l ~as hij wee r in Europa voor een s e r i e ge
sprek ken met onderzoeks i nste l l i ngen , stroombedrij 
ven e n Europa r l eme nta r ie rs . Al lich t was e r bij.
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Wim Kersten "We hebben nieuwe analyses en bena
deringen nodig . Techniek Is er genoeg .
Het gaat nu om de benadering van het
9nergievraagstuk. Ook voor Europa. Van
daag was ik op bezoek bij de EDES in
Antwerpen . Ik dacht dat ik in een tijd
machine was terecht gekomen . maar dan
wel tien jaar achteruit" ,
Ket deze opmerking kritiseert Lovins
bet achterhaalde en ver kal kt e beleid
van de Belgische elektriciteitsmaat
schappij EBE8, die in Doel vi e r kern
centrales exploiteert. Ook de Franse
EdF (Electricité de France) krijgt
dergelijke kritiek te verwerken .

Open energiemarkten
Volgens Lovins moeten we goed letten
op de ontwikkelingen in West-Duitsland.
Daar is men bezig nieuwe kansen te
creären om na 1992 de Fransen de loef
af te steken . Wanneer de vrije Europe
se markt een f eit is, staan Duitse
firma' s klaar om energiebesparing t e
exporteren naar bijvoorbeeld Frankrijk .
"Da t wordt een agressieve economische
strijd, omdat de Fransen graag zoveel
.ogelijk van hun atoomstroom wi l l en
slijten i n het buitenland".
Het systeem van energiebesparing-ver
koop wordt in de Verenigde Staten al
op vrij grote schaal toegepast . Lovins
wordt beschouwd als de geestelijke
vader van dit verschijnsel , dat hem
de bi jnaam "Mister Negawatt" heeft op
geleverd .
" I n 43 Amerikaanse staten is het te
genwoordig gebruikelijk dat de elek
triciteitsmaatschappijen j aarlijks een
plan presenteren waarin s taat aangege
ven hoe z i j zo goedkoop mogelijk gaan
produceren . Die plannen worden getoetst
door cont role- coma1s s ies . die wette
lijk zijn ingesteld . Wanneer een elek
triciteitsmaatschappij nieuwe investe
r i ngen w11 gaan doen , moe t zij haar
plan indienen . De controle-eommissie
geeft al dan niet haar goedkeuring .
En tenslotte hebben de banken ook een
belangrijke s t em in ver band met de
tinanci ering . Kerncentrales komen niet
aan bod. Die wor den door de banken ge
schrapt . Zowel controle-commiss ie als
banken kijken naar alle alternatieve

mogelijkheden en geven de e l ek t r i ci 
t eitsmaatschappijen In overweging om
energiebesparing e n warmtekracht-kop
peling voorrant te geven" .
Ook de verbruikerskant wordt onder
handen genomen . In acht staten (van de
VS) worden subsidies verstrekt aan het
bedrijfsleven om industriäle vernieu
wingen door te voeren . Op die wi j ze
wordt de industrie verleid en geprik
keld meer aandacht t e besteden aan
energiebesparing . En de elektriciteits
maatschappi jen hebben hun kennis al
zodanig uitgewerkt dat e r energiebe
sparingspaketten worden verkocht . Zij
produceren tegelijkertijd elektrici
teit en stroombesparing, waarmee ook
een klassiek gegeven wordt doorbroken :
de monopolieposities bestaan niet meer .
Een elektriciteitsmaatschappij in de
s t aa t Washington verkoopt stroom in
haar ' eigen' verzorgingsgebied, en
verkoopt ' negawatts ' (stroombesparing)
in zes naburige staten .
om bet s ysteem van ene rg i ebes par i ng t e
laten functioneren is het van belang
dat alle transacties in het openbaar
plaatsvinden . Stroombedrijven bieden
hun ' ne gawa t t s ' aan , en industrieën of
s t a ds bes t ur en kunnen daar op inschrij
ven . Zo is er een markt ontstaan , zoals
de effectenbeurs, waar gehandeld wordt



in stroombesparingscontracten.
Een tweede belangrijke voorwaarde is
de garantie dat elektriciteitsmaat
schappijen niet 'beboet' mogen worden
voor lagere omzetten. Zij verkopen
minder stroom en ontvangen minder in
komsten. Maar daartegenover staan in
komsten en besparingen in de vorm van
niet-gelnvesteerde dollars.

Duitse experimenten
"Verbruikers die stroom besparen mogen
niet gestraf worden". Ook in West
Duitsland zit er beweging in het
energiedenken. De roep om af te zien
van (nieuwe) kerncentrales wordt steeds
luider en sinds het fiasco van Kalkar,
Hamm en Wackersdorf zeer actueel. De
nieuwe regeringscoalities (rood-groen)
in Berlijn, Saarland en Hessen maken
ook daadwerkelijk werk van een nieuw
beleid waarbij energiebesparing en
doorbreking van de grote energiemono
polies voorop staan.
De stad SaarbrUcken kent sinds kort
een Energieagentschap en men overweegt
de invoering van een progressief ta..
rievenstelsel: wie meer verbruikt be
taal t ook meer. Zo wordt energiebespa
ring beloond.
In de deelstaat Hessen werkt men al
enige tijd met een wet die zuiniger
energieverbruik moet stimuleren. Ook
Hamburg heeft inmiddels een eigen
Energieagentschap opgericht. De ge
meente Rottweil (in deelstaat Baden
WUrttemberg) wordt momenteel omgebouwd
tot een Europese 'modelgemeente' met
alle nadruk op warmtekracht-koppeling.
Berlijn heeft intussen ook een nieuwe
trend aangegeven: een particulier die
stroom opwekt met zonnecellen krijgt
een volwaardige terugleververgoeding.

In hoeverre deze nieuwe energiepoli
tiek ook kansen krijgt. hangt af van
de landelijke politiek in Bonn. Men
is in de Bondsdag nog niet zo ver om
de grote 'ommezwaai' te maken van
kernenergie naar duurzame energie.
Bovendien moet een aantal wetten,
zoals de Atoomenergiewet en de Ener
giewet uit 1935, fors worden gewijzigd.

auto-energie
Lovins houdt zich ook bezig met het
energieverbruik in het verkeer. "Bij
eep Duitse autofabrikant heb ik een
nieuw model personenauto gezien. dat
voor honderd kilometer nog maar 1,7
liter benzine nodig heeft. Deze auto
is uitgerust met een vliegwiel en kost
ongeveer 9000 gulden meer dan de ge
wone modellen. Ook Franse en Japanse
fabrikanten hebbep zo'n prototype in
de kluis. De volgende generatie auto's
bespaart driekwart van het brandstof
verbruik. En veroorzaakt minder ver
vuiling".
Over waterstof-auto's is Lovins minder
optimistisch. Technisch is alles mo
gelijk. maar de prijs van deze milieu
vriendelijke brandstof is nog een strui
kelblok. '~er liter kost de produktie
van waterstof ongeveer 65 dollarcent
(f 1.40). Daar komen dan nog bij de
kosten van opslag, vervoer en distri-

butie-aan-de-pomp. Dat is voorlopig
onbetaalbaar".

Tegen alle ideeän en opvattingen van
Lovins is weinig in te brengen. Hoog
uit kan men hem verwijten dat hij de
oplossingen te veel zoekt in tech
nische en economische ingrepen. Want
hèt grote probleem van de auto's wordt
natuurlijk niet opgelost met waterstof
motoren. Maar ook daar is een mouw aan
te passen: "Die auto's moeten op de
trein. zeker hier in Europa. Stel je
eens voor dat alle vrachtverkeer via
de rails zou lopen, met een goed in-
en uitlaadsysteem voor al die contai
ners. Dan is jullie fileprobleem uit
de wereld geholpen".
Uiteraard doelt Amory Lovins op een
stelsel van supersnelle TGV-treinen
dat straks de ruggegraat van de Euro
pese Binnenmarkt moet vormen.
Toch weer een technologische oplossing?
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Groen Links op rood pluche

Wilbert wmems
Statento Lmks Brabant
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Foto: NFK/Gerl0 Beernink

Voortdurende smogvorming in Nederland ,
een kabinet dat struikelt over de fi
nanciering van het milieubeleid, een
provinciaal afvalstoffenplan dat uit
gast van vijftig procent hergebruik,
Europese verkiezingen die een grote
sprong voorwaarts opleveren voor de
radicale milieupartijen: zou het dan
toch nog goed komen met ons milieu?
Of is het weer de schijn die bedriegt?
De werkloosheid wordt nog maar door
twintig procent van de kiezers als het
belangrijkste politieke probleem ,e
noemd; het milieu scoort bij 52 pro
cent bovenaan.
De inmiddels demissionaire bewindslie
den Nijpels, Ruding , Braks en Smit
Kroes moeten welhaast van hun geloof
zijn gevallen, wanneer ze menen wat ze
in hun Nationaal Milieubeleidsplan
schrijven : "De hoofddoelstelling van
bet milieubeheer is het instandhouden
van het draagvermogen van het milieu ,
ten behoeve van een duurzame ontwikke
ling" . Waaraan ze toevoegen dat de
draagkracht van het milieu nu in be
langrijke mate wordt overschreden .
Verzuchtingen en maatregelen die door
de milieubeweging en de vermeende gei
tenwollensokkendragende links-radicale
partijen al vi j f t i en jaar geleden wer
den geuit . Nu, terwijl het eigenlijk
al te laat is en de economische struc
tuur we i ni g manouvreerruimte biedt ,
lijken de ogen open te gaan . De tijd
is rijp geworden voor forse energie
besparing, een ander produkties ysteem,
volumemaatregelen in de landbouw , het
autoverkeer, de afvalstroom , enzovoort .
Toch is er reden voor wantrouwen en
scepsis .
Zoals tussen de regels van het milieu
beleidsplan door te lezen valt, Is de
belangrijkste bron van de vernietiging
van ons milieu de ongecontroleerde
vrijheid van ondernemers om te voorzien

in de onuitputtelijke vr a ag van consu
menten naar meer welvaart . Het milieu
is nauwelijks een kostenfactor voor
producenten : ze zijn als van nature,
en in ieder geval uit concurrentie
overwegingen , geneigd hun kosten te
drukken teneinde hun opbrengsten te
verhogen . Een overheid die deze denk
wijze ten principale onderschrijft, en
die zelf ook meer waarde hecht aan een
laag financieringstekort dan aan een
hoog welzijnsniveau, zal de duimschroe
ven nooit zo willen aandraaien dat de
vrije ondernemer zijn ondernemersvrij
heid kwijt raakt. Niet voor niets is
het staatsbedrijf D5M één van de meest
vervuilende industrie~n van Limburg.
Deze overheid zoekt haar toevlucht ln
convenanten, financille prikkels voor
ondernemers en uitsteloperaties en zal
blijven zwichten voor de landbouwlobby,
de auto lobby en de energielobby. Er is
een ander politiek regime nodig, waar
bij de economie het milieu niet verder
mag vervuilen . Een democratischer eco
nomie is voorwaarde voor e en radicaal
.U1eubeleid.
Daarom komt Groen Links , de coalitie
van PSP, PPR, CPN, EVP en onafbanke
lijken op het juiste mOment met haar
bundeling van krachten. Zoals het met
onze leefbaarheid eigenlijk al te laat
is, zo dachten we ook dat het met die
coalitievormiDg wel nooit meer zou
lukken . En toch ligt er nu een uitda
gend verhaal op tafel : Groen Links dat
de strijd aangaat met alle grote poli
tieke partijen om de onvr ede en woede
van de kiezers over dit beleid om te
zetten in daden . Het zal een groepe
ring moeten blijken te zijn die haar
wortels heeft en houdt in de buiten
parlementaire bewegingen. Een Links
Brabant op landelijk niveau: In de
meeste gemeenteraden was al gebleken
dat radicaal-linkse samenwerking
creatief en effectief kan zijn . Zelfs
in de EG leverde groen-linkse poli
tiek resultaten àn constructieve op
positie op . Dat Groen Links als enige
onmiddelijke sluiting van Dodewaard
en Borssele bepleit , zal u daarom ook
niet meer verbazen.:::::::::::::::::::::
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MEE R ENERGIEVRET ERI J

De we r e l d v r é ét e nerg ie . Da t blij k t
ui t e e n studi e v an het internation a le
e nergiebureau I EA (niet te verwarren
met he t A t o o ma g en t s c h ap I AEA: ). In
di t onderzo e k we rde n 24 OESO- landen
doo rge l i cht , a lsmede d e sociali s ti sche
l a n d e n e n de Derd e Were l d . Deze laat
ste twee gro e p e n ve r d ubbe l den hu n ener 
gi everb rui k. wa a r me e h un aandee l i n
het were lds e verbru i k steeg van 37 pro 
c e n t (v66r 19 71 ) t ot b ijna vij fti g
proc e n t (1971 tot 1987). He t ene rgie
verbru ik in d e we s t e r s e indus t r i e l an
d e n stee g me t 2 1 pro c en t , al dus h et
IEA.
Het ve r b r u i k i n d e socialis tische e n
d e o ntwikke l in gsl a n d e n s teeg met 102
pro cen t. I n d e z e l a nde n i s d e relatie
ve b e t e k e ni s v a n k o l e n e n o lie ve rmin 
de rd. He t a ande e l van kol en kelderde
van y44 n a a r 3 5 p rocen t en dst va n
o lie z akt van 3 7 ook n aar 35 p r o c e n t.
Aa r dgas z a t in d e l ift e n s teeg tot
2 2 p r ocent . De produk t i e ervan i n d e
De r d e We r eld groe ide ve r vij rvoud i g de
zich in d e p e r i o d e 19 71-1987 tot 267
mi l joen t on o li e - e qu ival e n ten.
IN d e zelfd e periode voerden de s ocia
li s ti s c h e l a nd e n h un aardgasprod ukt ie
op v a n 212 t o t 665 mil joen ton 011e
e q u t va l e n t e n .
Het i s maar d a t u het we e t .

WIN ST EN VERLI ES

De NV PNEM ( Noo r d b r a b a n t s e En e rg i e
Maat schapp i j ) heeft s lec h t geboerd i n
1988 . Ee n ve rl ies van 8 mi l j o e n gul de n .
Dat ko mt , a ldu s d e d i rectie , omda t wi j
de tar i even n iet ve r ho o g d hebben . Vo o r
1989 wo r d t we e r winst verw a cht .
Ook de stadsve l~ armi ngspro jec t en h e b 
ben bi jged ragen tot h e t t eleurstell end
res u l taa t . Fors e ve rliezen wo r den er
gemel d d o o r de projec ten i n Br e d a , He l 
mond e n Ti l b u r g .
Ma a r d e PNEM k an zich t roo s t e n . De
mo ede r ma a t s ch app ij EP Z ( E l e k tr i c it e i t s
Prod ukt i e Maa ts chappij ZUid- Ne de r land )
bo e k t e o ve r 1988 een k e u r i g e wi ns t van
6,2 mi lj o e n . Aa n aand e elhouder PNEM
wo rd t f 2 mil j o en uitg e k e e r d .
EPZ kond i g t ve rde r aan d at men bespre 
k ingen voert n e t NV P ZEM ( Ze euws e En er
gie Maa tschappij) o ver e e n lusie. Weer
een potentieel ve r l i e sge ve r t j e bij d e
c l ub?

MYTHE N DER WETENS CHAP

Mode r-ne legend e s , my th e n der we t e n
scha p is de naam va n de b unde l kran 
ten a rti kel e n die z oj uist is ui t 
geb r acht d oo r Borde rland Archives
te Si ttar d .
Voor wie h e t zeI ! n ie t meer k on volgen
z ij n d e ( mi lie u ) o n t wi k k e l i n ge n si nds
de jaren vijftig in de z e u itgave bij
eenge raa p t . Va n b roe ikaseffe c t v i a
k e r nwapen indus t rie n a a r gec h Lo o r-e e r-de
koo l wate rs to f fe n . My the n de r we t e n
sch a p is een o p me r kel i j ke bunde l ,
li jkt e en b e e tj e o p e e n ve r wa r d kn i p 
s e larch ie f , maa r d eze o p z e t l a at d e
le z e r de r u i mt e z eI ! z i j n o f haa r c o n 
cl us ies t e trek ken .
Dat h e t s lech t g a at me t het mi l ieu
we t en we n u we l ( ? ) . Ma a r d e r ti g j aar
o ude kni psel s t oon d e n d a t a l aan .
Me t d e z e u i t gave do e t Borde r l and
Arch i ves een aar d i g e pogi ng d e myth en
de r we ten s c hap e n de moderne l egenden
doo r te p r i kke n . De z e ' b e kno p t e ge
s c hi edeni s van de a arde en van de a a rd
der moderne ges c h iedeni s ' kost v i jl
gul d e n e n is te be stel l e n b i j Baal
p ro d ukt ies , po s t bus 7 80 , 6 13 0 AT in
Si tt ard.

Nog an derhal f jaar wc h t e n e n dan is
h e t zove r. Goed, el' kom e n nog wa t
k e r n c e n t r a l e s bi j , ma ar a ls alles goe d
verloopt za l h e t bel a ng v a n a t oo me n e r
gie n a 19 9 0 a f nemen . Dit g e l dt voor de
g ez a menl ijke industri e land v a n d e OESO
(Organisatie vo o r Ec o n o misch e S a me nwe r 
ki n g e n Ontw i k ke l i ng). I n 19 9 0 z a l h e t
a a nde e l v an kernenergie in de st r oom
p r oduk t i e bi j n a 2 4 p r o c en t bedrag en .
I n de tien d aaro pvo l gende j a ren daalt
d i t n a a r 2 2 , 7 pro c e n t . Aldus een p e r s
be r icht van he t k e r nene r g ieb u r e a u van
d e OESO. F rank ri j k i s nog s teeds d e
kop loper va n a t oomenergi e j zeve n t i g
procent van de ele ktri citeits voo r z ie
n i n g komt ui t ke rn cen t r a Les daar .
'Goe de ' tweede is Be lg ië me t 66 p ro
cent. Daa rna vo lgen Zwe den ( 47 p r o 
cent), Zwitser land ( 3 7 proce nt) . t er
wijl Finland e n S panje d e vi j l de
plaats de len me t 36 pro c e n t e l k .
Nederl a nd haa l t zes proc e n t v a n h aa r
stroom uit ke r n e ne r g i e .
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