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REDACTIONEEL
Oud zeer

Niet eens zo ver hier vandaan ligt het land
van Boom Dikneus. Vraag maar aan mijn
nichtje. Boom Dilmeus staat pal langs de
spoorlijn Utrecht-Arnhem. Af en aan rijden
de treinen. teIWijl aan de andere kant zijn
wortels bedektzijn met asfalt. wantdatfietst
nu eenmaal prettig. Maar het is niet leuk
voor onze held.
Zo'n vijftig jaar geleden kocht de KEMA de
helft van het land van Boom Dtkneus, zette
er een hek omheen. kapte een hoop bomen
en beroemt zich er nu op een prachtig park
achtig landgoed te bezitten. Arme Boom
Dikneus. Nu hijzelfen zijn familie weer eens
kaal zijn heeft hij zelfs een riant uitzicht op
het Kemfysisch Laboratorium. Maaralseen
echte beuk steunt en kreunt hij slechts. en
dan alleen nog als het hard waait.
Laatst ontvingen wij een soort kerstkaart
van een van de Arnhemse Instellingen (ai):
"Eenenergiek 1990"staaterop. Metdaaron
der de joviale handtekening van Ruud Kool.

ENERGIE ATLAS

Deze uitgave bevat het eerste deel van een
geplande 'Energleatlas'. Zwitserland wordt
als eerste land tentoongesteld. Het is de
bedoeling om dit jaar zes landen in atlas
vonnweer te geven en daarnamet een complete
Europese atlas te verschijnen. Voor sug
gesties en opmerkingen kunt u terecht bij de
redactie.

INHOUD

de hoofdvoorlichter. Wij zijn er danig van
geschrokken. Wat moeten we hier nu mee?
Kijk. dat het EeN een abonnement op ons
heeft. kostte geen echte discussie. Het gaat
hier om de Windgroep en de afdeling 1WI.
Geen idee wat dat laatste is. maar we hebben
nöch de K van kernenergie. nöch de A van
atoom. nöch de N van nucleair kunnen
ontdekken. Doen dus.
Ook het ministerie van EZ leest 'allicht'.
Maar dat het secretariaat van de Neder
landseAtoomlobby ons een "energtek 1990"
toewenst, heeft ons wel weer wakker geschud.
Voorbij Is de winterslaap: het gaat weer
gonzen van de activiteiten.
En terwijl ons kantOOl11e bedolven raakt
onder atBches en oude lakens. pak ik sUlletjes
de kerstkaart. Aanstaandevrijdagga ikmet
mijn hondje wandelen in Park Mariëndaal.
Halverwege het fietspad kijk ik om en als
niemand het ziet zal ik snel de kaart tussen
de tenen van Boom Dilmeus proppen. Met
de groeten van de overkant.....

JAARINDEX 1989 ALLICHT

Voor belangstellenden Is een jaarindex
beschikbaar met een overzicht vanjaargang
1989. De artikelen zijn gerubriceerd per
nummer. auteur en aard. Een briefkaartje of
telefoontje naar de redactie is voldoende om
deze index toegestuurd te krijgen.

'aRlchf Is een uitgave
van de stichting AIIcht
dle zich Inzet voor een
democratisch. mens- en
milieuvriendelijk ener
glebeleld. Geen kem
energie of kolen. maar
doelmatiger gebruik van
energie en zoveel
mogelijk aanwending
van alternatieven als zon
en wind. Aan reglanale
ontwikkelingen wordt In
ruime mate aandacht
besteed.

Ingezonden artikelen of
brieven kunnen door de
redactie worden bekort.
Ondertekende artikelen
geven niet noodzakelijk
demeningvan deredao
tie weer. Overname van
tekst met bronvermeld
Ing Is toegestaan. Voor
overname van illustraties
en foto's dient men con
tactop te nemen met de
redactie.
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VEEN HEEFT MALING AAN COLLECTIEVE MOLENS

Kleinverbruikers produceren zelf
windenergie

Molen In opbouw (CamperduIn)

Dodewaard, mei 1988. Geen brandende barri
caden op de dijk, maar een grote groep kinderen
die gezamenlijk een molen met een vermogen van
75 kW aan de gang bliezen. Deze ludieke vormvan
mgebrutkname was er niet alleen omdat kinderen
nu eenmaal de toekomst hebben. Het gafook aan
dat de eigenaar, de VCBW Midden-Betuwe, kan
rekenen op een groot draagvlak voor haar Ideeën.

In Nederland ziJn 24 wlndmolenverenJgIn
gen ectreï. meestal onder de naam vereer
glng Collectief BezIt WIndmolens (VCBW) of
WIndenergie Verenlgtng (WV). De leden lenen
aan de vereniging een bepaaldbedrag (vanaf
honderd gulden). waarvan uitelndelljk een
molen wtrdt aongeochaft. Docr het opwdda:n
en verkopen van etroom betaalt de molen
zichzelf terug. Gewoonlijk wordt de 'winst'
gebroJkt voor de realisatie van een volgende
molen.
Het voorbeeld van de klnderen uit Dode
waard toont de _okkenheld van wie m<noer
bIJ wlndenergle. Jorenlang hebben de aver
held en energiebedrijven te weinig gedaor
aan ontwikkeling van schone elektriciteit
DuIzenden mensen wilden echter niet sUl
zitten en meldden zich aan by een wlndver
enIgIng ofrtchtten er ëën cp. Hetldeevan de
molencoOperaUee 1a komen avenvaalen uit
Denemarken. wlndland n ummer 1. Maar
liefst een kwart miljoen Denen (vyf procent
van de totale bevolking) Is lid van eenVCBW.
Nederland telt nu zo'n drieduizend ccëpera
tieleden. Sinds de eerste coöperattemolen in
september 1987 In gebruik werd. genomen.
produceerden de verenigingen 1.6 miljoen
kWh. DIt leverde een beepertng van een half
miljoen kuub aardgas op. en voorkwam de
uitstoot van ruim duizend ton CO" en 2210

kilo Nox. aldus de vereniging ODE. het een
trale steunpunt van de Nederlandse
wlndcoöperalles. VIJfcoöperaties houden op
dit ogenblik twaa1f molens draaiende. De
meeste staan in de wtndrtjke kustprovindes
Frteeland, Noord-Holland en Zeeland.
In het kader van hel Integraal Programma
Wlndenergle. wat valt onder het m1nisterle
van Economische Zaken. is het mogelijk om
45 procenl van de lnveoIerlngokooten gesub
sidieerd te kriJgen. Het WW dient ter bever
dertng vanwtn~eIn Nederland. Collpenl
lies maken zoveel mogelyk gebruikvan deze
regeling. Oaarnaaot zijn er nogverochlllende
lage overheden en energiebedrijven die op
een of andere manier. al dan niet ünencieel,
de co6peraUes steunen.

Midden-Betuwe

Hoe verder Iandlnwaarto. hoe mlnder het
waalt. En toeh slaat er een collectief be
heerde molen In de Betuwe. Zoals hy de
meeste VCBW-molens gaai het hier om een
molen van fabrlkont Lagerw<y. met het ver
mogenvan75kW.Oathetnlettoevalllglsdal
de molen slechts enkele kIlometera van de
kerncentrale van Dodewaard oIaat. wil Hans
van Wlchen van de VCBW Mldden·Betuwe
wel beamen. -Datls waardedagbla4lowna-

Thijs Belgers
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UsUmook alt!Id ......vragen. En dat uedland
fserookweL Tydens de hardeacUes rondde
kerncentmle tn J980 en '8 1 ontstond er fn
deze omgevtng een ontzettende polarfsaUe
rond kemenerpte. J e was dfJa1lkont OOór. dj
Ja11ka.nt t.égen: een middenweg was er niet.
Veel AKB-mensen W<1I'ert de acUes moe en
wUden tets postJ:leJs gcuut doen. Vanuit die
houdlng fs het Idee vooreen regionale VCBW
ontstaan. De VCBW Midden-Betuwe spreekt
zjch niet utt tegen de kemcentm1e. maar wel
tegen de mll/euvenndllng .. het algemeen.
Daarnndervaltbyvoorbeelddek:olencenbule
OOIt Nymegen. hier niet uer vandaan....
In 1988 werd de Betuwse molenvuentgtng
opgericht. Hel eerete doel van hel beetuur
wuhetVttkrtjgmvanvoldoendeeteun. "We
waden rdet meteen. een kant-en-klaar plcln
presenter8l rnettwbtneenal. maarons eerst
VoefUIceren van een goede adtterfxzn. Zo""""""'er350 zogeheten /IenII..z.den. Dat
leverde geld op en gaf ons .... Ingang bil
potentIAle Ieenleden.Op het momentdat het
zoverwas. koMen wegebJUJkmaken van de
adressen. Pas later zgn we gaan zoeken
naar een Iokatfe en subsidies"'. aldus Van
Wtchen.
lnm1ddele Ie de molen geplaatst bij het Zuf
vertngsechap RMerenland en levert hieraan
tevens de stroom. Het ZuJverlngsachap be
taalt bierveer 11 cent per kiloWattuur. Van
Wlchen: "Met die elfcenten mogen we ons In
de handen wrgven. maar efgenlyk ls hst Net
genoeg. Van de provtnde Gelderland kregen
weem eenmahge substdie van 30.000gulden.
.u., we hard nodig hadden".
In eerete tnefanUewilde de VCBW de stroom
gewoon aan het stroomnet van de GeldeBe
energlemaaiecbapp1J PGEM teeeren. Hel
teruglevertartef. dus wat de PGEM voor de
stroom WIlde betalen. was echter erg laag.
nmn 9 cml/lLWh. De !'GEM hleId zIch......,jJjk
aande lage tenJgtevertar1even:zoalsdeVEEN
(de Nederlandse etroombedrtjven) die ad
vteeert. Daarop zocht de verenlgtng contact
met de peevinere. die steun toezegde en een
brief schreefaan de PGEM. met het verzoek
een hoger teroglevert.al1ef te hanteren. Deze
gaf echter geen strobreed toe: een hoger
tartefwerd ge:rJen ale VO!'1D. van sube1d1e en
dat zag de POEM niet atten. De provtnd.e
besloot daarna de VCBW op een andere
manJer te steunen en gaf uttdnddijk de
30.000 gulden eubetdle.

tarieven

De teruglevertarl..... ziJn een "'1l belang
r1Jke factor biJ de exploitatie van de vereer_d<n. ~clI.zlchbouden
aan hetVEFJll-adviea. betalen teWdnlgvoor
een rendabele exploitatie. Het tekort moet
dan worden aangl!'VU1d middels eubsl.d1e.,
en dat Is volgens Van Wlchen Ju1st niet de
bedoeling. HIJ net het liefste de huidige ta
rieven op de helling gezet worden: "Stroom
.u., opgewekt "",nlt door _perattes.wordt
Infelle opgewektdoor Jc1efrwe1bruOcers. Voor
deze enel'!1lebespartng moet dan ook het
kletnverbrutkerstarlA!f worden betaald.
Co6pera.Ues leveren stroom en wUIen daar

De gronddlag van een cccpereneve molen
(CamperduJnl

een redelykepr1}.!11 voor orttvangen. Substdle:s
ZIJn welkom. maareen _ moet-..v
wel kunnen bedrulpen".
Andere provtndee waar lage tenJgleverta
lieven weeden gehanteerd zijn Frteeland.
Utrecht. Umburg en Noord-Brabant Vol
gens eenwoordvoerdervandeVCBW Noord
Brabant te hetlndleprovlnde nu onmogelijk
een~oI.ennndabeI te eçlatterm:
"OmdatdePNEMons nletmeerdan11etVEElV·
_fwtlleveren. hebben we bgde",.,_
aangeklop< Deze beschouwt het echter als
een%aakuandePHEMzel.J. De gedeputeerde
voor Frnandht en~, waaronder de
PNEM valt, zal het worst wezen: als Je de
term 002 laat vallen. wordt z'n geztcht~
groot uraagt<ken. B.-abant heeft vgf WInd
rld1t1ngen: noord. oost. zuid" west en ee
gen.wUvl", la zijn tel.eurateDende CU1clwde.

FryslOn
Gelukkig waan er ook nogWind lilt de goede
hoek. In f'Hesland bijvoorbeeld etaan vier
turbines van de VCBW Fryalán. goed VOOI"

een Jaarprodukt1e van 600.000 kWh. Een
goede preetene. zeker gl!Zlen het feit dat het
Frleoe~PEBeent~ef

van nog geen dubbeltje hanteert. Jan
Hoebemavandeve:renlglng:"Vandeprovûl
de knegen. we subsidie voor een pndect. met
uier windturbines, wat voor het FEB reden
wa.s geen hoger tanef te rekenen. In f.eder
geval Jmndenwg men uan start gaan". htmkl
dele heeft VCBW Frye1in voor een VIjfde
molen een bouwvergunnlng In huls en Je er
IPW-eubeldle toegezegd. F:ryellm heeft



dltehonderd teenleden, die 25 gulden ofeen
welvoud daarvan hebben lnge1egd. Een zetKIe
molen staat er reeds. De algemene ledenver
gadering heeft besloten tot de aankoop van
een turbine bij ZOrtch. een Newlnco van 50
kW.
Aan de andere kant van het ~_eer. In
Noord-HoUand. heeft de Weatfrie.. WInd
molen Co6perat1e twee molens bU AndUk
staan. Tevens la de bcuwvergunnlng voor
een derde molen binnen.
De CWV Kennemerwlnd zal eind januari
haar eerste molen in gebruik nemen. Deze
staat In CampenluIn (btJ Petten) en zal de
stroomrechtatreekaaan deprovIndale ener
gtemaatachapplJ PEN leveren. Kennemer
wind Is In 1988 ontstaan uit de coIlperaUea
van Helloo en Alkmaar en telt momenteel
120 leden. Negaueve publiciteit --.I bezoigel
dOOI" tweeandere molensop_delokatie.
Deze stonden al anderhalfJaar atl1. doordat
maar lIef.t 21 verecbülende PEN-monteura
zich met het onderhoud bemoeiden. Kenne
merwlnd zelC heeft nu hiJ de fabrlkant een
onderhoudscontract afgealoten. Dit komt er
op neer dat wanneer er meer dan Uen
storIngadagen ziJn. voor elke dag mëëe hon
derd gulden vergoed wordt.
VoJgena Jan Scbuurman van Kennemer
w1nd Is het succes van de veren1gtngen in
Noord-Hellend niet alleen te danken aan de
grote hoeveelheid wind. Een paar Jaar gele
den heeft de PEN een potje van 1 mllJoen
gulden gecreëerd, voor ondersteunlng van
coIlperaUes. Uit dit potje wordt een terugle
vertartef van 12 .5 cent/kWh betaald, voor
maximaal 1 mW opgesteld totaal vermogen.

Deze ene megaWatt la echter al bijnabereikt.
waardoor het speda1e tarief komt te verval
len. Hierdoor dreigt de derde molen van de
WWC bulten de boet te vallen. Daarom heeft
ODEbij de provInde gepleit voor uitbreiding
van het conUngent van 1 mWwaarvoor 12.5
cent betsa1d wordt. Jan 5ehuurman: ·Ver
derzUtenernuby dePENtweeofdrlemensen
die """"tand hebben van windenergie. wat
een groot u1tstraUngse.ffect heeft: kyk maar
naar de PEN-molens bg zgpe. MedembUk en
C4Uantsoog. En vergeet niet dat Noord-Hol
land als eerste provtnde een etgen ener
giebureau luur.
Een nieuwkomer In Noord-Holland Is de WV
Heerhugowaard. Hoewel oprtchUng en le
denwerving formeel nog moeten gebeuren.
pekt de WV hel meteen groot aan. ZIJdenkt
aan een molen van fabrikant Bouma. met
een vermogen van maar Uefst 250 kW. Een
hele Investering: de mInlmumln1eg In Heer
hugowaard Is dan ook 250 gulden. Toch Is
het geen vreemde keuze: In Heerhugowaard
bevindt zich Immers de fabrtek van Bouma.
Naar een loksUewordt noggezocht. maar de
WV hoopt de wtndstroom te leveren aan de
PEN tegen het tarief van 12.5 cent. De ge
meente verleent alle medewerking. terwijl
ook de pers zeer aandachUg la.
De CWV MeeJWInd In Haarlemmermeer heeft
ongeveer dezelfde plannen. Een (MIC<l1l)molen
van 250 kW. en levertng aan PEN. De ruim
hcnderd leden bebben nu zo'n 80.000 gulden
toegezegd. Rekening houdendmet subsldlea
VOIWaCht Meerwind In lDlaa1v1jthonderd leden
nodig te hebben. Als loksUe denkt de CWV
aan de RIngdijk In het zuiden van Haar
lemmermeer.
Verder hoopt Amstelmolen In Ouderkerk
aan de Amste1 een Lsgerwey-turhlne te plsst
sen langs de A2 hiJ het knooppunt Holen
drechL OokAmstelmolen wt1 de stroom recht
streeks aan de PEN leveren.

Jan Schuwman
(CWV Kennemerwlnd)
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Montage van de mast (CamperduIn)

De eerste Nededandae V<S'eDfglIlgOm<m slaat
op het terreinvan deTechnIoche UnIwr8Itett
In Delft. Eigenaarls de CVWDeIft, dle teebug
leden heeft. Ook bier gaat het om een Leger
wey 15/75. De molen werd In september
1987Ingebruik gesteld doorDeetman. toen
malig minister van OnderwtJs en Welen-
schap.
Tot nu toe maken alle co6peratIeo gebruik
van Legerwey-tnrbmee. De zeenwee Wlnd
molenverenJgtng Zeeuw1nd zal echter deze
Irad1Ue blnnenkort doorbreken. BegIn de
cembee j .l . heeft de verenlgIng haar vterde
(Lagerweylturhlne oMdeel geopend. te Oost
burg. De drie andere molens vormen. een
parl<;Je te Bath. Zeeuwtnd heeft nu plannen
om dltvoot:Jaar een Mtcon-molen te plaataen
op de Goese Sas. Het vermogen van deze
aanwinst 10 250 kW. waarmee Zeeuwtnd In
één klap de grootste co6peraUe van het land
wordt. 1Jeu van Mierlo. secretaris van
zeeuwmd, relartveert het succes van de ver
enIgIng: -lle vlnd het moetl!Jk aan te geven
waar het succes vandaan komt. ofom ons te
uergelgken met anderen. MaarJe kunt wel
stellen d4t we hard aan de weg lImmeren.
Mo_ hebben we bgna v!1flwnderr1 le
den. We hebben hier een erg goede vert1ou
dIng met de media; d4t Is natuwlgk een pré
bg de publl.cltett. Erzfjn nog een kIetne twee
honderd leen/eden nodlg voor de reallsoNe

van het p,,?/ec1 'Goese Sas'. Verder kunnen
we erggoed opsdtIe1l!n met dePZEM (Zeeuwse
energ1emaats<:h. red.). wat resulteert In
het hoge tenJglevertarlef van 17.5 cent. De
P2EM heeft zelfs de molen In Oostburg ge
opend".
De Zeeuwlndmolen b9 Oostburg 10de twaalfde
In het r1J\Je van Nederlandse verent
gIngsmolens. Kennemerwlnd neemt biJ
CamperduIn de derUende In gebruik. Vol
gens ODE zal nummer veertien niet lang op
zich loten wachten. Gegadlgden zijn de

genoemde molens van VCBW Fry8Iän en
WWC InAndgk. Maar ook de nu nogmdmIo2lo
verenlgtngen DeltawInd en NoonIerWlnd
maken een goede kans de veerttende molen
te leveren.
DeltaWInd In ZuId-Holland heeft voor twee
molens lPW-subeidle toegezegd gekregen.
TegelljkerUJd kreeg NoorderWInd In Gronin
gen eenzelfde toezegg'ng voor êên molen.
NoorderWln.d hoopt de molen In maart te
kunnen plaatsen op het terrdn van de RlJks
UnIYersIteItGrmIngen. aan wie ook de stroom
wordt geleverd. Met een eventuele tweede
molen wil de verenlgIng (130 leden) stroom
leveren aan het Energiebedr!Jfvoor GronIn
gen en Drenthe. het EGO. waarvoor ziJbijna
11 cent ontvangt.

Joint-venture
Een aparte conotrucUe In de co6peraUewe
reldls tevinden Indeprovtncle Utrecht. Daar
gaan het enCCll/ebedr\jfPUEM en de wind.a
enIglng De ZuIdweeter eenJoInt-Vd1ture aan.
Belde parUJen steken 40.000 gulden In een
75 kW molen dle geplaatst moet worden biJ
SchaIkwIJk. langs het Amsterdam-Rljnka
nasi. Hoewel De ZUldwester hoopt In mei de
molen te reslIseren. maakt zIJ zich boos over
de tweeslachtige houding van de provInde
Inzake WIndenergie. Op papier willen OS
WIndenergie sumweren. maar als het erop
aankomt. ligt de Planologische DIenstdwars
biJ de tckeneïeeuee. aldus de verenlgIng.
Niet alleen een prcvtnctaal, ook een gemeen
tellJk energtebednjfken afnemer ziJn van de
windstroom. Dat vindt de Haagse WIndmolen
verenIgIng. Het gemeentelijk enezglebedr!Jf
betaalt er 15.5 cent per kWh voor, volgens
Fred Bloemendaal van de vereniging 10 een
Jaaropbrengst van 100.000 kWh mogeliJk.
Als het GEB de stroom niet Wilafnemen. zal
gezocht worden naar een grootverbruiker.



WINDSTREKEN CONFERENnE
WINDENERGIE

MOLEN VOOR HALVE DAGEN

De Arnhemee maandagsmolen die in het
VOOIjaarvan 1987 op hol e1oeg. te JnmJddeUl
vervangen. Vanaf 11 eeptembe-j.l. draalt op
deulfde plaats een Pelenco, met een ver
mogen van 80 kW. Zoals VOOI'heen levert de
m<>Ien atroam aan het aclrterIJlfgend g<maal.
oIW81U1ea' dttnlet nodig t.. aan hetgemeen
ld!JkenergtebedrtJf Gewab.
Volgens Eo vonD!lk (d1.....~
wordt de mole:nstroom opUmaal benut. De
pompen van het gemaal worden namelijk
:zaveeJ. mogelijk pae gebnilltt wanneer de
wteken draaien.
Van DIJk: "Hd goJ trouwens nog hele toe
standenomb'mt1utt.~envanH~

~. Bewoners van twee nabg
gelegenlw-.~tegmde""""

molen. """"'"lI" moge/IJ"" .....uut dDor
schUt<ringen en geluld. A/geoprolom Is rw
dat <k molen sledtts van 7.00 tDt J9.oo uur
droaU: daamastaathy sUL Volgens ons m.lt
het met de geluldsouerlast echter' mee. Btn
nenIrort gaan we dan ook een nteuwe~
Iufdsme/tng uemdden. Inde""""""""dat
de molenooU hele dagen kangaan clmaJen...
Over de opbrengsten in de eeretevrer maan
den valt nu nog niet. te me1dm.

MOLEN OP EN IN BEDRIJF

Het k1dnocba1lge be<IdJf'oYo=m><lgebouw """
de Pluahaven In Tilburg beechikt eNer een
windmolen die zorgt 'VOOr de verlichting van
kant1ne/vergadenuJmte. boller. en andere
kleinere elektrteche apparatenvande SUm
Ung1WG [llIbmg..W~ppenJ.

De wtndmoJenetrooo:l wordt einde 1 oktober
'89 VOOI' ceëecneve toepasetngen gebnlJkL
J aarl1Jka wordt ongeveer 2.500 kiloWattuur
e1_ct...t (24 Volt gelJjkelroom) opgewe1<t
dlewordtopgeeJ.agenln accu'.envavolgena
om.gevormd tot 220 Volt WlMe1atroom. Op
die manier hoeven. geenapparalen te worden
omgebouwd en kan er bij lange wtndlltll1e
penedes worden teruggegrepen op de noI'

male stroolDVOOl7JenIng. De resulteren Zijn
zeer beYredigend: "de molen. loopt als een
jIulJje-. aldus Ad Rope. beheerder van ge
bouw m molen. Deze molen. in bet centrum
van nIburg. benadrukt en eymbol1eeert de
~_tng<nvonde-"

Ung '!WG. die hulsveeUng biedt aan Vijfhe
drlJfJes.Totaprtl1989wae66kdeftrmaZon
newtnd. de producent van deze 1 JdloWatt
molen. b1ebtpand gehuieveeL Maar de acU
vtteltenvanZoonew1ndzijnbe!Jndigdomdat
".. - mogelIJk _ een halfmllJom guIcI<n
aan te trekkenvoor dtepte-lnveatertDgen. De

WIDd. .. er Ienoea: we raken er met
_ ............__op21

e:a. 22 Mraart 4e KaUoa.le CoDt.nm
tie WlDdeneJlle ,ehoa4e:a.. Voor d.
~_"""'''''''kann... _
taDtea. fablDaDtem. orerbe4eD ....
lIDCIeN beJm~eD b1:lll IÜleID
...'..... De eoedeI........ ..wt pa.te...~
IIdormaUe .. nl'btJlbau ....: CZA.
~ 214211D.1lotterclam: telefoGa
010 • 401 8080.

KOOP EEN MOLENI

N....aan1ddlngvonhetropport 'Zu'genwo<
morgen'. crganloeerdede VCBW NoonI-Bn.
bant een tentoonetelbng onder de naam. "wg
zoryen voor.moryen". Dat la prectee de kern.
van de wtndmolenverenlglnge niet biJ de
pakken necnltten. maar ~eren in de
toekomst. Vaak ie een tientje al 'VOldoende
om _ blj te drogen aan de antwlkkellng
von _ergte. Co6per8llee zijn te vinden
In de volgende pIaataen: Gnmlngen, Sneek.
Dodew&anI.'IIlburg.a-Zeewolde.Wdnle.
Utrech~ IIaaotrech~ N~. Som
mel.edyk. Ooet-Vocm.e. Zoetenneer, Delft..
·..orawnhage. Hoorddorp. Alkmaar, Texel,
Den Hel.d~. Heerhugowaard, Venhu1%en.
Zaandam, Ouderkerk aan de Amate1 en
MOII1Il1ckendam.
Voor meer informatie kan men terecht bij de
Organ1ept:levtKr Duur7.ame EnergJe. BIJ ODE
beYlndt ztch hel LondeIJjk Steunpunt WO<

~ee. enerwontttevenshet ttjdechnft
WlndnIeuwa uitgegeven. Adres: ODE. poet
hu. 760. 3500 AT Utrecht. Telefoon: 030~

734422.

molen wordt wel nog door ex-Zonnewtndera
onderhouden.
De werJdng van m olen en melenstroeen
toepaaeing 18 voor gelntereeaeerden te be-
Zichtigen. Informatie: Stichting TWG. 7
PIuahawn 20, 5017 AN'Il1bmg (013-3599921.



--'AFSPRAKEN VOGELBESCHERMING EN WINDENERGIE

Sociaal contract vogelhinder

De kansen groeten dat volgende maand door de
Zeeuwse en Zuldhollandse stroommaatschappijen
enerzijds en verschillende mlI1eugroepen anderzijds
het lIOCiaal CODuact _ll"Jblnder getekend wordt.
Het contract zou voorlopig van kracht worden voor
het Deltagebied.

Peter BIelars
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Mogelijk wtlI'dt het gebied uitgebreid met
West·Brabant:. maar dat Ie nog niet zeker.
Het contract moet gezien worden als een
proef:~ [Zoeuwoe ",ZUldbd
Iandee milieufederattee. Natuur en Milieu.
Natuurmonumenten en VogeJ.beecherm1ng)

en-"'ll'~-vapIlchten Zich
wter.t zorgvuldig om te gaan met de plaat
lIIngvan nieuwe wtndmoIrna, om tev~

dat de wteken onnodig slachtoffers maken
onder vogels.

De d1ecu881e tueeen de wtndenergle-explol.
tenten en de natuur- beacherm.tng la eet:

laaUge. Toen op Kerstavond. 1986 de milieu·
premleregellng (IPW) van kraehl werd
ontstond vrtjwel meteen een dlepgaancl
men1ngsverechJ..l. Decwerhe1dw1ldede plaat.
mng van wlndmolma sUmulel'ell op d1.~plaat.
een waar dat uit mdleu-oogpunt en ruJmte·
UJke ordenlng zo gunatlg mogelIJk wao. EaJ
aantal gebieden werd aangewezen. Of
Vogelbeecherm1ng klom. meteen 1n de pen.
Waarom weee de overheid gebieden aan biJ
bet Lauwereoog. Almere en Bergen opZoom:
voor vogels Ju1st zeer bdangrtjke gebieden.
Plaate1ng van wtnchnolena in cI1e gebieden
vond de Vogelbeechermtog onverantwoord.

NatuurbeBChen:nere bebben op Zich niets
tegen eUDlulertng van w1ndenergte. tnte
gended.Ze zijn voontandervandezemUleu·
vriendelijke energieopwekking. De
VogeibeechermJng en met haar dIvene an
dere milleuorganlNJ:Ia vrezen echter voor
een ontoelaatbare sterfte ondervogels. door
dat de grote molens voor hen even onneem
bare hindem.lsaen kunnen worden als de
hoogspanningskabelsen -meeten, BovendIen.
zouden vogela gehinderd worden in hun
trekroutes en noodgedwongen bepaalde
gebeden gaan mijden. De ........_oI<m
komen op denduurJulattngrote opengebie
den.

ondelZoek

Maar ie ersprakevanvogelsterfte doorwind
moI<ne?~ veel ondem>ek"..".... beolaal
niet. Het meeste onderzoek ie In het bt.dten
land wrrtcht. Het eerste werd gehouden tn
1977 In Amerika bij een 100 kW-w1ndturbJne
met een rotordIameter van ruim 38 meter.
Het aantal vogels dat op deze windmolen
doodvIoog bleek verwaarlooobaar.
Pastn 1981 kwam. dedlscu8ll1e InNederland
op gang. Tot op dat moment was hier geen
enkel onderzoek verrtchL Wat aan gegevens
beech1kbaar was. kwam. uit Zweden. Dene
marken en Engeland. Zelfs In Denemar:ken.
waarde vogeIrtJkdom ongeveer evengroot re
als In ona land, maar waar circa duJzM.d
wmdturbtnee m~ staan. Is het aantal
vogelslachtolfere zeer gering. Het grootste
aan.... dode wgdo...-cl gewodon" z-Ion.
maar datgebeurde tIJdene eennachtwaarbIJ
de wind p10teeling sterk toenam. In totaal
werden 48 dode goudhaantjes en 4 rood
bontjes gevonden.

In 1984 werden in OM land de eerste reeul
Wen bekendvan vogeJsJachtoffere door kldne
windturbines. Het onderzoek werd gehouden
op zee lokaties tijdens de naja.a.retrek. Over
een periode van 341 uur (allem overdag)
werden ruJm 87.000 vogel. op mJnder dan
300 meter van een turbine waargenomen.
Slechts 127 kwamen binnen het directeberdk
van de Wieken. Geen enkele vogel vloog zich
te pletter. Nu moet er wel btJgezegd worden
datde meeste elachtoffere Jn de nachtvallen.
BovendJen was er op geen enkele van de In
totaal vijftig waamemlngodagen oproke van
e1echt :dcht door regen of m1lIt. Toch Is de
kans klein dat er '8 nachts vogel. doodgeYIo-
gen 7lJn tegen de maat en de Wieken.want er
werd ·s echtende geen enkele dode voge11n
de wel1anden gevonden.
Ondank8 deze gunatlge ultolagen bUjven de



nabJurbeschermJngsorgan1saes argwanend.
HansBerkhuizenvan hetCommunicatie-en
Adviesbureau over Energie en Milieu (CEA)
In Rotterdam trachtte in het vooIjaar van
1986 de eigenaren van windturbines te be
trekken bij het vogelslachtofferonderzoek.
Van de 145 benaderde personen namen
uiteindelijk 13 deel aan het onderzoek. De
overige 12 vonden voor het merendeel het
onderzoek zinloos. omdat nog noolt gebleken
was dat windmolens inderdaad slachtoffers
maken onder vogels.
De deelnemende molenetgenaren werd
gevraagd een gebied met een straal van
'1lftIgmeterronddewindmolen drie keerper
week op dode vogels te controleren. Het
leverde viJf dode vogels op en êên dode
vleermuis. ln de periode 1980-1986 waren
er volgens een andere enquete onder mole
naars twaalf gevonden. Het ging toen over
een opgesteldwindenergtevermogenvan3.5
mW.
Dat vermogen ligt inmiddels tien keer zo
hoog. vooral door de gunsuge subsldiere
geUng. Het Integraal Programma WIndener
gie (lPW) streeft naar 100 tot 150 megaWatt
windenergtevermogen eind 1991. Daarvoor
Is ruim 100 mdJoen gulden aan subsidie
gereserveerd voor exploitanten en fabrikan
ten van windturbines. De overheid wil ver
volgens het vermogen van de molens Jaar
l1Jks uitbreiden tot 1000 mW in het Jaar
2000.

kustgebied
Die forse uitbreiding van het aantal wmd
molensendanmetnameopdie plaatsenaan
dekustwaarveelvogelsvoorkomen. heeftde
discussie opnieuw doen oplaaien. In wat nu
het lIOCIul caatmct ngelblgcJer heet, leggen

natuurbeschermers en wtndenergte-explol
tanten zich vast op afspraken over de loka
ties voor windmolens, het vermogen en de
diameter van de turbines. Bovendien wor
den er plaatsen in opgenomen waar het
vanuit mtlteu-oogpunt onaanvaardbaar Is
om windmolens te bouwen, bijvoorbeeld
natuurreservatenwaarveelvogels overwin
teren of broeden. Het overleg over het con
tract duurt nu ruim eenjaar. Lange tijd Is
onzeker gebleven ofer wel een contract zou
komen. Begin 1989 maakten de mtlteu-or
ganisaUes nog duidelijk dat het hen ernst
was. Zij zagen het liefst eengroot deelvan de
kuststrook tot potentieel verboden gebied
voor windmolens. Wlndmolen-explo1tanten
konden hiermee niet akkoord gaan.
PlaatsJng van nieuwe windmolens In Zeeland
enop deZUidhollanse eilanden moet, als het
contract in febroari getekend wordt. voor
taan eerst besprokeQ worden met de
natuurbeschermers. Als beide partijen er
niet uitkomen, moet een adviescommtsste.
bestaande uit een onafhankel1Jkevoorzltter.
een afgevaardigde namens de natuurbe
scherming en een afgevaardigde namens de
windenergte-exploItanten, met een nieuw
voorstel komen. Komen de partgen er dan
nognIetuiten zet een explo1tantdeplaatsing
van een windmolen door, dan heeft de
natuurbeschermingSOllJan1sat1e de gebn.t1ke
Jgke mogeJijkheld tegen dat besluit eenAROB
procedure te starten.
Beide partijen zien nu ook de noodzaak in
van nieuw onderzoek naar vogelslachtoffers
~ wtndmoIens. Dat moet ook antwoord geven
op de vraag of vogels gest()()l"C1 worden door
molens en daardoor die gebieden gaan ~
den. Het probleem Is dat hiervan alleen een
goed beeld tekrtJgenls nagtganUechveldon
derzoek.



OOK SCHADUWKANTEN

Spaarzaam met spaarlampen

Waren spaarlampen enkelejaren geleden nog zelden
in huiskamers en keukens te vinden, nu branden er
meer dan twee miljoen in Nederland. De speciale
acties van verschillende provinciale elektriciteits
maatschappijen, ondersteund door Philips en Osram,
hebbenervoorgezorgd datnubij gemiddeldéénopde
dne huishoudens één of meerdere spaarlampen
branden. Breda scoort het hoogst: hier gebruikt de
helft van de bevolking spaarlampen.

Peter BIelars
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Dat eengemiddelde spaarlampenkele UeniJes
koet en een gloeilamp slechts enkele gul
dens deert blijkbaar steeds minder mensen.
Nu zijn dle koeten In werkelijkheid ook niet
hoog. want de lampen gaan veel1aDger mee
en het energteverbruik ligt een .stuk lager.
Bovendlen hebben de elektriciteitsbedrijven
Ineenbehoorlijkaantalprovinciesmetsteun
van Philips en concurrent Osram campag
nes opgezetwaarbij een tlJnke korting op dle
aanschafpr.gs gegeven wordt. Ook d1verIge

grote warenhuizen gingen 'stunten' met de
spaarlampen. Daardoor heeft bgvoorbeeld
de Brabantse energlemaatschappg PNEM
afgezien van een eJgen campagne. Andere
elektriciteitsbedrijven bieden de consument
de mogelgkheld de kostenvan de spaarlam
pen In termijnen via de maandelijkse ener
gierekening te betalen.
Toch waren het de bec:IrUven dle de eerste
spaarlampen aanschaften. Mogelijk heeft dat
iets te maken met hetwat plompaand~de
uiterlijk van de spaarlampen. hoewel ook
daaraan de laatste ~dveel verbeterd is.

25 miljoen lampen
Volgens Philips kunnen in Nederland 25
miljoen spaarlampen verkocht worden. Als
dlt allemaal lampen zijn met een lichtsterkte
dle overeenkomt met de gloeilamp van 60
Watt. levert dlt een energiebesparing opvan
1.225 miljoen kWh perj~.Omgerekend in
geld betekent dlt een besparing van 245
miljoen gulden.

Nederland telt op dit moment 5.8 miljoen
zelfstandlge huishoudens. GeDliddeld
beschJkken zij over dert:ig lichtpunten In
huis. In de heJft daarvan zitten nu 'normale'
gloeilampen. In Uen lichtpunten zitten re
Rector-. kapspiegel-. kogel- of halogeen
lampen en In de Vijfresterende lichtpunten
zitten energtezuJnige tl-, sl- ofpl-lampen. De
si-lamp is de grote spaarlamp. de zware
lamp met een twee keer gebogen tl-buis met
daaromheendemattelampekap. Depl-lamp

is minder zwaar en minder groot en bestaat
uit twee zichtbaar aan elkaar gesmolten tI
buisjes. Belde lampen gaan ongeveer
achtduizend branduren mee. De oorspron
kelijkegloeilampvan60Wattkanvervangen
worden door een 13 Watt-spaarlamp en de
75 Watt-gloeilamp door een 18Watt-spaar
lamp.

Spaarlampen hebben alleen nut als ze 1aDg
kunnen branden. Het duurt een~dvoordat
ze de maximale Ilchtcapaclte1t geven. Ze zijn
daarom het nuttigst In de wocmkamer en
keuken waar de.lampen nu eemnaal1aDger
branden. De commercie heeft echter In de
spaarlampen-hausse dekans gezien om het
gebndkvan spaarlampentestimulerenvoor
lichtpunten die niet bepaald noodzaketgk
..Steedsvakerverscbijnen reclameswaarin
buitenverlichting In de tuin gepropageerd
wordt met gebruik van spaarlampen. De
energterekening daalt natuurlijk alleen
wanneer het aantal lampen In buis niet
toeneemt.

geld besparen
Dat spaarlampen energte besparenen uitein
deliJk ook goedkoper zijn dan de doorsnee
gloeIlampenbJUkt uit het volgende VOCII'beeld:
Spaarlampen hebben met hun achtduizend



ochtend warmeer men opstaat als het nog
donkerIs, opmaandag-wasdagen 's avonds.
Op die uren wordt In relatief korte tijd een
enorme hoeveelheid stroom gevraagd. Om
dan voldoende stroom te kunnen leveren, Is
overcapaciteit In de elektriciteitscentrales
nodig en die kostwel e7drageld. Het terugdrin
genvan de vraagnaar stroom Inde piekuren
betekent dat de hele stroomproduktte gemid
deld goedkoper kan worden.

kwik

E&1 probleem Is nog niet opgelost. In elke
spaarlamp Zit een klein beetje kwik, minder
dan In een koortsthermometer, maar als
miljoenenvan die lampen na gebruik hU het
vut1nts gegooIdworden, vergtfttgt de hoeveel
heid kwik het mtlteu alsnog. Phtltps, Osram
en Syivanta hopen dat nieuwe Europese
wetten ze niet dwingen om zelf op te draaien
voor dit probleem. EnergtebedriJven en de
Consumentenbond vragen daarom de con
sument om kapotte ofafgedankte spaarlam
pen niet In de vutlntsbak te gooien maar ze
apart In te leveren bU een lokaal depot voor
klein chemisch afval of een Chemokar.

De PNEMwil dttJaar een mgelleten bLdzenvre
ter gaan bouwen. Deze fabriek verwerkt
kapotte tl-, sl- en pI-lampen. Indeze fabriek
kan het schadelijke zware metaal kwik geschei
den worden van het glas. De Brabantse
energtemaatschappU gaat ervan utt dat ZIJ
alle kapotte kwiklampen uit Nederland gaat
verwerken. Alleen aan tl-lampen ZIJndat er
Jaarlijks al 14 miljoen stuks. _

Ret elektrlc1teitsverbrulk V8D.

_oen.mpen en spaarlampen lilWatts:

gloeilamp spaarlamp
Phtltps Osram

Dit ZIJn de meest voorkomende spaar
lampen. De spaarlampenvan Pht1Ips ZIJn
groterenzwaarder (de sI-lampen) dandie
van Osram (pI-lampen). Dit ZIJn lampen
meteenvoorschakelapparaat. Ze hebben
1 tot 2 minuten nodig om opvolle sterkte
te branden. Een spaarlampmeteen elek
tronischvoorschakelappa start sneller,
brandt direct opvolle sterkte en Is lichter
en kleiner, maar Is een flink stuk duur
der.

branduren een acht maalm langelevensduur
als een doorsnee-gloeilamp. Een spaarlamp
van 15Wattkost f 40 aan aanschafkosten en
f 25,20 aan stroomkosten, namelijk 8000
(branduren) x 0,015 (kW) x f 0,21 (elektrici
teitsprijs). Dat is bij elkaar f 65,20.
Voor achtduizend branduren waren vroeger
acht gloeilampen nodig; voor dezelfde licht
sterktelampenvan 75Watt. Aan stroomkos
tenlsdatSOOOxO,075xO,21 =fI26,00. De
lampen zelf kosten ongeveer f 12,00, tesa
men dus f 138,00. Hetzelfde lichtmet spaar
lampen bespaart f 72,80 èn 480 kWh.

HierbU Is uitgegaan van de gemiddelde
levensduurvan achtduizend branduren. Utt
een onderzoek van de Consumentenbond
blijkt dat de helft van de spaarlampen meer
dan tienduizend uur blijft branden.
Voor de gloeilamp van 25 Watt Is nog geen
goedevervangerte laiJgen. Voorde gloeilam
pen van 40, 60, 75 en 100 Watt wel. Er
bestaat zelfs een spaarlamp die evenveel
licht geeft als een overigens niet bestaande
gloeilamp van 150 Watt.

De elektriciteitsbedrijven is er alles aan ge
legen dat de gewone gloeilampen door de
zutntger spaarlampen worden vervangen.
DaardoorvermtndertnameliJkdevraag naar
stroom,vooral Indepiekuren: 'swtnterslnde

25
40
60
75
100

•
9
13
18
25

•
7
11
15
24
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ENERGIE ATLAS deel 7

Zwitserland I

De structuur van de Zwitserse elek
triciteitsvoorziening Is elgen1Ijkheel ovemch
telllk. Ongeveer55%vande stroomwordtge
wonnen uit waterkracht. 40% wordt opgewekt
door middel van 5 kerncentrales (Beznau,
Gósgen, MOhieberg, LeJbstadt), 2 % met olie!
~as""centrales en het restant (3%) wordt uit
Frankr!Jk geimporteerd voor eIgen gebruik.
De kerncentrales staan In het noordelijke
gedeelte, terwijl de drie zuldelllke kantons
het merendeel van de waterkrachtcentrales
herbergen: 71 In Wallis, 70 In Graubilnden
en 26 In Tesetn/Ttetno. De grootste water
krachtcentrale (Oberhasli, 932 MegaWatt) Is
net Iets klelnerdan de grootste kerncentrale
(Lelbstadt, 942 MegaWatt), DrIekwart van
alle stroomkimopgewektworden metwater "
kracht, maar de ZwItsers verkleinen jutst
steeds meer het belang van dezeenergiebron.
Het land heeft verder geen andere ener
glebronnen: olie en gas worden Ingevoerd of
doorgevoerd.

Stroomwlndhanclel

Zwitserland heeft een zeer winstgevende
methode bedacht om elgen waterkracht te
combineren met franse atoomstroom. De
Franse kerncentrale Cattenom 3 (In Franse
Ardennen tenzuidenvan Luxemburg) draaIt
hoofdzakelijk voor Zwitserland, waarbll de
elektriciteIt vla het Westdultse hoogspan
mngsnet wordt getransporteerd. Omdat
Zwllserland loch al een overschot heeft. wordt
de stroom weer voor het grootste gedeelte
verkocht aan West-Duitse maatschappijen
die op hun beurt weer de Luxemburgse
stroommarirt voorzien. Zo Is er een glgan
ttsche lf·bocht-oonstructie ontstaan dte alle
partljen geen wlndeleren legt.
Jaarlijks Importeren de Helvetlêrs ongeveer
11 TeraWattuur elektricItelt, en ze voeren
rulm 6 TeraWattuur uit naarWest-DultsJand
en 11TWunaarItaUê. Datlevert300mUjoen
dollar op. De gelmporteerde franse atoom
stroom (8,4 TWu) wordt gebruikt om
gedurendede nacht de spaarbekkensvande
grotere Zwitserse water-krachtcentrales vol
te pompen (met goedkope nachtstroom). Op
dit spoorwordtverdergeborduurd metplan
nen voor zes enorme Pompaccumulatlecen
trales (PAC's) In de A1penvallelen bil o.a,
GrImse1. Zo ts een methode ontwikkeld om
Franse atoomstroom ' s-nachts schoon te
wassen en als Zwitserse stroom overdagaan
het buitenland te verkopen.
Een schoon land. met welnlg luchtvervut-
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Frankrijk

aIIIcbt 1990

ling, De problemen met het radioactief
a1Valzullen nog komen. Anderzijds krijgt
de ZwItserse overheld het steeds meer
aan de stok met de milieubeweging. De
aanleg van een grootschalige pompaccu
mulatIecentrale bil GrimseI wordt hevig
betwist. Intussen Is na zes jaar proce
deren de geplande kerncentrale van KaI
seraugust(bll Basel) dellnlefvandebaan.
OpmerkelijkIs de opkomstvan de zonne
cellen Inalle moge1Jjkevarianten. InLies·
tal (bilBasel) kunnenelektrischeauto'sal
"tanken" bil een zonneënergIestatlon.

Gr. Dixence 672 MW
Mauvolsln 500 MW
Oberhasli 932 MW
Maggta 588 MW
Hinterrheln 590 MW
Blrsfelden 220 MW
l1anz (gepland)
GrImse1 (gepland) PAC
Etzel (gepland) PAC

o kemceatn1ell

Beznau 2x3S0 MW PWR (1969)
Muhleberg 320 MW BWR (1972)
Gosgen 920 MW PWR (1979)
Letbstadt 942 MW BWR (1984)
Lueens" 9 MW GCHWRl1962·1980)
"SInds 1980 gesloten en In gebruikals
opslagplaats voor radtoactiefaIVaL

Oostenrijk

kernenergiecentrale
ft) __ (groter clan looMW)

... waterkrachteentnle (1delner clan 100 MW)

I raIIlnadOl'\l
JIIIpleIdIDg (oIIe/gaa)

o _eter 50 100

I I

Import en Export van elektrIcItelt (In TeraWatluuri

e

Ita1Jt'
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SNELLE KWEKERS IN DE VUURLINIE

De waan van de kweekreactoren
De discussie over kernenergie wordt de laatste tijd
aangezwengeld vanuit het idee dat kernenergie goed
zou zijn voor het milieu omdat kerncentrales geen
bijdrage leveren aan het broeikaseffect. Als te
gemoetkoming aan de bevolking. die na 'Tsjernobyl'
niet meer erggelooft in de veiligheid van kernenergie.
worden de "inherent veilige kerncentrales" erbij ge
haald. Dat zouden centrales zijn waar niets mee kan
gebeuren. Maar ook inherent veilige kerncentrales 
zo die al zouden kunnen bestaan. waarover grote
twijfel bestaat- gebruiken uranium als brandstof.
En de voorraad uranium is eindig. Vandaar dat de
plannen voor kweekreactoren weer van stal worden
gehaald.

Herman Damveld
De werkelijkheid van de kweekreactoren
blijftverachterbij deverwachtlngenvan tien
jaargeleden. Zo zou bijvoorbeeld volgens die
plannJngen Kalkar-2. ook wel SNR-2 genoemd,
nu al in bedrijfzijn geweest. Maar we weten
dat Kalkar-l niet in bedrijf is en misschien
nooit stroomzal gaan leveren. Eenvervolg op
Kalkar is ook vanuit de visie van de kemin
dustrieonzeker. Eris eenstap gezetnaarhet
ontwerp van een nieuw type kweekreactor,
de Europese kweekreactor ·EFR·.Maarhet is
onzeker of het ontwerp ooit in een concreet
bouwwerk omgezet zal worden.
Een groot probleem bij kweekreactoren wordt
gevormd door de opwerking van de gebruikte
brandstofelementen. Daarmee heeft men
slechts ervaringop kleine schaal. Bovendien
zal er door de opwerking en andere bewer
kingen zoveel plutonium in het kernat\ral te
rechtkomen dat waarschijnlijk geen netto
overschotaan plutonium zal ontstaan. Dit is
slechts één van de grote technische proble
men. Het idee dat kweekreactoren over 50
jaar alle stroom kunnen leveren blijft deson
danks bestaan. In Nederland zijn deze ideeën
eind 1989 nog geopperd door medewerkers
van het Energie Onderzoek Centrum Neder
land (ECN) en door de Algemene Energie
Raad (AER). Het gaat hier echter om
waanideeên.

trageen snelle reactoren
Een 'gewone' kerncentrale. van het type
Dodewaard ofBorssele, draaitopdesplijting
van licht-verrijkt uranium. Deze brandstof
is na een jaar of drie uitgewerkt, en wordt
dan vervangen door nieuwe splijtstof. Een
snelle kweekreactor loopt op een mengsel
van uranium en plutonium. In het hart van
de reactor, de reactorkern. bevinden zich
brandstofstaven van plutonium. Daaromheen
zitten uraniumstaven: zij vormen als het

wareeenmantel omde plutoniumstaven.Als
eenkweekreactor in bedrijfis. wordt het plu
tonium opgebruikt.Daarbij komt energie vrij,
die omgezet wordt In elektriciteit. Bovendien
wordt er plutonium gevormd (gekweekt): in
de mantel met uraniumstaven wordt een
deel van het uranium via een ingewikkeld
proces omgezet in plutonium. Een kwleekreac
tor verbruikt plutonium voor elektri
citeitsopwekking en kweekt tegelijkertijd
nieuw plutonium. 'Snelle' kweekreactor be
tekent dat de splijting van het plutonium
gebeurt met zogenaamde snelle neutronen:
uranium wordt gespleten met langzame
neutronen. Het begrip 'snel' slaat dus niet op
het tempo waarmee wordt gekweekt. We
sprekenvaneen echte kweekreactorals erin
de mantel met uraniumstaven méér pluto
nium wordt gevormd dan er In de reactor
kern met plutoniumstaven wordt verbruikt.
De eerste kweekreactoren hebben gedraaid
of zullen draaien op plutonium dat gepro
duceerd is in gewone kerncentrales. Daar
voor is het nodig dat dit plutonium uit de
uitgewerkte brandstofstaven wordt verwij
derd. Zo'n operatie vindt plaats in opwer
kingsfabrieken, zoals die in het Franse Cap
La Hague ofhet Britse Windscale/Sellafteld.
Maarnietalleende brandstofstavenvan nor
male kerncentrales zijn na drie jaar uitge
werkt. Ook de lading van een kweekreactor
moet na drie jaar worden vervangen. De
uitgewerkte stavenzou men kurmen opwerken
om het nog bruikbare plutonium eruit te
halen. Daarnaast moet men de brandstof
staven in de mantel opwerken om het gevormde
plutonium te winnen. Men zou dit plutonium
opnieuw in de kweekreactor kunnen brengen,
met daaromheen weer een mantel uranium
staven. Het extra gekweekte plutonium kan
gebruikt worden in nieuwe kweekreactoren.
Dit geeft het idee van een energiebron die
steeds maar groter wordt, In korte tijd zou

zeer schematische doonnede
van een snelle kweekreactor

kweekmantel (uraniumstaven)
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Uitbreiding opwerldngofabriek COGEMAte Cap La Hegue (FranIatJk)

het altntal kweekreactoren kunnen verdub
belen.
In de Nota Energiebeleid (1980) geeft het
MInIstertevanEconpmlsche ZakenduIdelIJk
aan welke koeTs er In Nederland gevaTen
moet worden.De MInIster wijst op de be
perkte voorraden uranium en komt tot de
conclusie dat -een verzekerde toekomst voor
de kernenergie op wat langere ieTmyn nlet
wel denkbaar Is zonderde ontwOdcellng van
reactoren dle zuiniger omgaan met het ura
nium dan de nu meestal gebruikte Ucht-wa
ter reactoren. E;[fklën/ere kweekreoctoren
zouden de hoeveelheid benodigd uranium
aanztenlyk kunrten verminderen".

uraniumschaarste

Het theoretisch perspecuef van snelle
kweekreactoren bestaat al vanaf het eerste
beginvan de toepassingvan kernenergie. De
eerste elektrtcllelt dle door een kerncentrale
werd geproduceerd stamde ult eenprototype
snelle kweekreactorbij hetArgonneNaUonal
Laberatory In de Verenigde Staten.
De oudevis1es komen nu weeropnleuwnaar
voren onder Invloed van de discussie over
kernenergie en het broelkaselJect. Voonltan
ders van kernenergie grijpen een mogelijke
klimaatverandering aan om te pleiten voor
meer keme..agie. Over kweekreacloren wordt
steeds meer gesproken omdat de beperkte
hoeveelheid uranium een beperldng oplegt
aan een lange termlJn opIoes1ng voor het
energIevraagstuk. aldus H. Henssen van de
Westdultse Onna Interatom. de bouwer van
KaIkar. De d1recIeur van het Franse EdF
(Electrtclté de France) stetl dat zonder
kweekreactorenhetgevaarbestaatdatkern
energie niet meerdaneen strovuurtje Is . Ook
het Europese Parlement maakt zich zorgen

over uranJumtekorten In de volgende eeuw.
Kweekreactoren bieden een kwalitatieve
doorbraak. aldus rapporteur Sellgman. dle
"even Cundamenleellsals de overgangvan de
verzameIaarsecomle van de primitieve mens
naar de landbouw oC van de Jacht naar de
veeteelt". In eigen land schreef het EeN In
een Intern rapport dat rond hetJaar 2040 de
geprojecteerde e1ektrtcileltsprodukUe met
kernenergie geheelverzorgd kan worden met
behulp van kweekreactoren. Ook de Alge
mene Energie Raad. adviesorgaan voor het
MlnJslerte van Economtsche Zalten. houdt
de kweekreactor levend: een In oktober 1989
verschenen advtes (Duurzame Eneryle. ad
vies over Brundlandt en Nationaal Mt/Ieube
/eIds Plan) wordt gestelddat de ultworp van
CO' aanzlenIIJk kan ...-.eIeren als we:ll:lWJel
mogelijk met stroom gaandoen (tbe all elec
tnc society) en dle stroom geheel met kern
energie wordt opgewekt. Er zouden dan In
het mldden van de volgende eeuw zo'n 60
(kweek)reactoren In Nederland In bedrijf
moeten ziJn.
De wereldwijde stand van zaken veerspelt
nletveel goeda. De kweekreactorvan Kalkar
(In West-Duitsland) zal naar alle waar
schiJnliJkheid nooit In bedrijfkomen. Na een
bouwtlJd van zeventien jaar en een Investe
rtngvan 12 miljard gulden (waarvan ruim I
miljard gellnanclerd door Nederland)ts het
afgelopen.
In Groot-Brittannië mag de kweker In
DouIlreay nog tot 1994 rekenen op rege
rtngssubold1es. EnergIeprojecten die oP korte
termijn geen geld opleveren (bij kweekreac
toren moet men rekenen op 30 tot 40 Jaar)
worden geschrapt.
Japan Is In 1985 gestart met de constructie
van de kweekreactor JfOf\tu ('de wijsheid
van Boeddha' en men verwacht dat deze



centrale vanafoktober 1992 de eerste stroom
zal gaan leveren.
Over de vier kweekreactoren In de Sovjft.
U.de 10 welnlgbekend. behalveclatlndeBN
3SO In 1973 een emsuge nalrtumbrand
heeft gewoed. Na ToJernobyl ziJn er verende
rtngen aangebracht In de bestaande kwe
kers en werden plannen vooreen nieuw type.
de BN-800. voor onbepaalde UJd uitgesteld.
Kweekreactoren worden niet langer
onontkoombaar genoemd.
De Franse kweekreactor "".,.'" (met ver
mogen van 2SO MWJ draalt sinds 1973.
Stndodlen hebben zich Ia1rtJke nalrt
umlekkageo en -branden voorgedaan. Alle
drie sloomgeneratoren zijn inmiddels ver
vangen doornIeuwe. Phénlxheefteen record
bedriJfsUJd van zesUg procent. De opvolger.
Superphl!nlx (1200 MWJ kwam In 1986 In
bedrtJfen telde In clatjaar al 74 ongeplande
noodslops. Verder lekte er 30 Ion nalrtum
wegzonder-dat men het lek kon vinden. Voor
hel lopende Jaar ziJn een aanlai reparatres
fhujp-regelsteven, nieuwe spllJlotof-opslag
tank) gepland dle ISO mlIJoen gulden gaan
kosten.
Volgens de plannen uit 19n zouden er
vandaag de dag. naast de hier genoemde
kweekreactoren. nog een aantal andere
kwekers arUeCmoeten ziJn: CUoch RIver (USA).
Superphénlx-2 (FrankrtJk) en Kalkar-2 (West
Dultslandl. DeSovjet-Unie had \oen plannen
voor een eene van twaalf. Ook de Engelse
plannen voorzagen In een serie. De Franse
overheid ging uit van 16 lot 23 kweekreac
toren In hel Jaar 2000. Deze plannen ziJn
allemaal verdampt. Alleen Japan en een
Europees oamenwerktngoverband lEFRl
werken aan nieuwe plannen. De -Japannere

willen een demonstraUereactor bouwen die
tegen concurrerende prtJzen stroom moet
leverenen rond 2023 InoerteprodukUeop de
markt moet komen.

Eurokweker

FrankrtJk. West-OuJIoIand en Orcct-Bnt
tanruë hebben In 1969drteovereenkomsten
ondertekend aangaande de ontwtkkcl1ng van
een Europese Kweekreactor I het EFR-pro
ject, 'European Fast Reactor"). Op het Iaat
ete moment haakten Beljjll! en Italië ar.Deze
overeenkomst geldt voor eenJaar. lot maart
1990. Dan moet er voor een bedragvan 100
mlIJoen gulden een ontwerp op taCelllggen
voor een slandaard-kweekreactorvan 1500
MW. dle daarna overal In Europa gebouwd
zou kunnen worden. De situatie na 1990 Is
onzeker. Het 10 zelCo de vraag of er geld
beochIkbaar komt voor een gedelall1eerd
ontwerp. want de drie deelnemende landen
ziJn niet echeuüg met budgetten omdat de
pollUeke steun niet groot 10. De baste voor
dezeovereenkomstwerd gelegd In 196410en
de regertngen van weet-Duttejand, Belgll!.
Oroot-Brntannrë, FrankrtJk en ltalle beslo
ten om gezamenlijk een snelle kweekreactor
te ontwtkkelen. Nederland kreeg toenookde
opUe om aan dat project deel te nemen. De
Intentleverklartng van 1984 wordt nu ver
vangen door de overeenkomst van 1989.
Zonderdee1namevanltall!. Belg1ëenNeder
land. Overtgens ziJn diverse nal10nale kern
energle1nsUtuten ( EeN) en Induatrtële on
dernemingen lNeralooml wel betrokken biJ
dit proJeet.
De opwerktng van verbruikte plutonium
slaven zorgt voor grote problemen. opwer-
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Kweekreactoren In de wereld

naam vermogen (In MWJ sinds

Dounreay UK 250 1974
Phenlx FrankrIjk 250 1973
Superphenlx Frankrijk 1200 1986
KsIkar Duitsland 300 ?
Karlsruhe Duitsland 20 1978
MonJu Japan 280 1992
BN-JO USSR 10 1956
BOR-60 USSR 60 1959
BN-350 USSR 350 1972
BN-600 USSR 600 1980

ktng Is nodig om voldoende plutonium te
verl<rtJgen voor de spllJtstofkrtngloop van
kwekers. De brandstofelementen ziJn echter
besmet met natrium dat eerst verwijderd
dient te worden . Bovendien ziJn deze ele
menten dunner dan de normale spllJtstof
staven. en dat bemoellljkt de eerste fase van
de opwerking. Extra veiligheidsmaatregelen
zJjn nodig om te voorkomen dat te grote
hoeveelheden plutonium bU elkaar een kleine
ketungreacue veroorzaken. Verder Is het
etrahngsnfveau hoger en veroorzaken de
hogere concentraties splJjUngsprodukten
meer afval dat verder behandeld moet wor
den.
Een deelvan het plutonium. circa 6 procent.
bllJfi achter In het opwerktngsafval en Is
'verloren'. Het grootste probleem Is het
natuurkundtge fett dat plutonlum-24l
langzaam vervalt tol amerldum-241 In een
tempo van 3.3 procent In 5Jaar tiJd. Op deze
manier kan gemakkelük het hele overschot
aan gekweekt plutonium verloren gaan. Dil
betekent dat de plutonIumcyclus slechts
zeer lang1.aam opgebouwd kan worden, zodat
we het Idee van de aU electrtc society naar
fabeltjeeland moeten vctWlJzen. _

Kweekreactor KALKAR: onvoltooid verloren tiJd

_ :1111 _



DEBELGISCHE REVOLUTIE

Wisselspanning in energiebeleid

De Be1glsche atoomlobby heeft er een potje van
gemaakt. Er is geen geld gereserveerd voor de
opbergtngvan radioactiefafval. en men betaalt liever
smeergelden dan belasting. En overal staat de over
heid buitenspel. Een nieuwe bezem doet nu veel stof
opwaaien. Hopelijkwordt het geen schoonmaakbeurt
om het imago van 'Het Atoom"weer op te poetsen.

Wim Kersten In bgna alle Westeuropese landen is een
koersw:gztglng met betrekking tot kernener
gie zichtbaar. Alleen Frankrijk vormt voor
lopgnogeen uitzcmdedng.Het~'
gevalts Be1gl6. dat als een jUDkte verslaafd
JVkt aan zewnkemcenttales cle lUImvgfenzes
tig procent van de stroom leveren. Er komt
eenafktck-prognunma.waarbij deBelglsche
overheid de touwtJes strakker In handen
probeert te la1jgen. De Invloed van de staat
op de (atoom)energieseclor wordt groter.
In Be1gl6is nu eengevecht uttgebrokenrond
de macht en het geld In de elektr1c1te1tseec
tor. Tot voor kort deelde een conglomeraat
van particuliere ondernemlDgen bier de la
keneult. EndaarindreJgt. totergemtsvande
pI'iri-machthebbers. verandering te komen
doordat de overheid alles op alles Igkt te
zetteneenvastevoetaan de grond tekr:ggen.

Een korte eamenvatt:tng van de Be1glsche
atoomwereld lijkt bier op z'n plaats.
EenstaatIndestut. bestaandeUlteenbijna
onontwarbare kluwen van maatschapplen.
met onderlinge meerderheids- en DlInder
he1dsbelangen en een minimale Inbrengvan

de overheid. De atoomsector wordt omc1eel
gecontroleerd door de ftrmaVlnçotte. die.zelf
weer onderdeel is van het atoom-Imperium.
Gem onafha:nkeIUke controle dool'~
de Arbeidsinspectie (zoals In Nederland of
West-Duitsland) maar een zelf-regulerende
Instantie. De winstenuitde elektr1citeitssec
torvallen onder het nul-tarief: erwordt geen
belast1Dg bétaald, en dat levertjaarlijks een
slordige 1 miljard gulden netto (In 1988 1.2
miljard) op voor de diverse aandeelhouders.
En omdatde staatgeenInbreng heeft. waser
totvoor kort geenfrank gereserveerdvoor de
opberging en de verwgderlng van het radio
actieve afval dat door deze sector wordt
g.,oouceerd. De elektrtc1te1tsmaatschap
pijen zijn er steeds vanuit gegaan dat de
overheid voor die kosten zou opdraaien. In
casude Belglschebelasttngbetaleredieover
!gene de hoogste strOOJDtarieven In Europa
betalen.

PaxElectrlca
Deze situatie moet op de helitng. aldus een
steIJ1ge m1n18ter W. Claes (Economtsche
zaken). Het Imago van de atooDlindustrie is
er de laatste jaren met beter op geworden.
Vooral de~ heeftlnBeJgl6
veelkwaad bloed gezet. BI<M!lIbeld en pubIlek
ontstondhetbeelddatdeatoomindustrtevrtj
gemakkelijk met smeergelden werkt en het
radtoacUef afval uiterst slordig behandelt.
Zonder onafhankelgke controle. In septem
ber 1989kwamnogeensaanhetltchtdathet
SCK (Studie Centrum voor Kernenergie) te
Mol In het verleden vaten met licht-radioac
tief afval gewoon op eigen terrein heeft be-
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graven,Van deze 'vondsten'ls op papiergeen
spoorterugtevlndenenmenvermoedtdater
nog drte andere lUlegale) hergplaotoen ziJn,
De kemlnduolrle oprtngt zeer achteloos om
met haor eigen afvalprodukten,

Van 1976tot 1981 wao Claes ook al mlnIoter
van Economloche Zoken, In die hoedanlg
held tekende hiJ toen de zogeheten Pax Elee
trlca tussen overheid en elektrtdte1te·
maatschapptlen. In die overeenkomst wen!
geregeld dat die maatochappyen op een
gegarandeerd rendement van 14 procent (0)
mochten rekenen. terwijl de overheid in ruU
daarvoor een groter aandeel In de stroom
produktlecapadtelt zou verkrtjgen. Oe over
heid beheerde op dat moment 5% van de
produktie, en de particuliere maatschap
piJen Ebes. Intercom en Unerg (allen ftIIaIen
van'I\'actebeIl samen 95%. Het lM!I'betdaaan
deel zou oplopen tot 15%. waardoor de staat
een serieuze gesprekspartner zou worden
vla de SPE (Soc16t6 Publlque d'Elect:r1c1t6),
Maar In werkelIJkheld 10 de SPE niet meer
dan een verzameling anUquorl8che elek
IIlcIldtocenlra1.. en fntereeeante watermolens
die bet moeten opnemen tegen de zeven high
tech kemceubal.. (41n Doel en 31n1!bange),
het mooie en dure speelgoed van de el
e!drtdteitsproducenten. De Davld-Golloth ver
houdingwerddaardoornietwezenliJkveran
derd,

lijken uit de kast

Bovendienverdween Claes (metztjn Sode)'.
tteche PorUJ) van het pollUeke toneel (1981)
naar de oppooItIebonkJeo. en konden de Grote
Drie de secterweer als vanouds controleren.
In 1988 nam. Claes -oprueuwals min1ster- de
oude draad weer op. Tot grote schrik van de
elektrtdteltemaatschapplJenstond hiJ op het
standpunt dat de Pax Eleelrtca uitgevoerd
zou worden. Daarnaast liet Claes een duide-

liJk geluld horen, Oe bouw van een echtere
kerncentrale by Doel (de 'NB')hield hiJ tegen,
en de kootenvan de opberglngvan het radio
acUefafvalzoudenvoorrekentngkomenvan
de veroorzaker. de atoomlnduslrte zeil, Ver
der kondigde hiJ aan dat het aIgelopen zou
ziJn met de belaottngvrge winsten In de
stroomoector. Claes sprak over ·de19kendle
uit de kast vielen· toen hiJ opnieuw minister
werd en het _van....~ opende.
De annulering van de 'NS'vormt een van de
kleinere pooten op de elndofrekentng: 52
miljoen guldea. Dit bedrag zou docr de Franse
leverander geclalmd kunnen worden wegens
reedsgemaaktestudl~chten, Ebeowl1
nu In atoom- en gaacentralea investeren. die
door een Franse producent geleverd zullen
worden.AlsdatnieUukt danworden 'dever
liezen' op deze niet-gebouwde kerncentrale
gewoon doorberekend In de klloWattuur
priJs VOOI' de klelnverbruJkero, Cl... 10daar
geen voorstander van omdat de e1ektrtdtelto
maatschappijen dit verlI.. gemakkelijk zeil
kunnen dragen.

(O} Het gerntddelde rendement van de Bel
gtsche Industrie bedraagt 7 a 8 procent

Deze demonstraUe heeft niet geholpen
(LuIk, december 1980) 19
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Opbergtng van de nucleaire menie gaat
meer dan een mllJard gulden kosten: de
Belg1ache staat neemt daarvan bijna 60
procent voor haar rekening. en de nucleaire
eectee drea 40. Zelfs de Europese Gemeen
echap draagt 13 miljoen gulden biJ. omdat
het zogeheten ondergrondse Hades·J>lTded
in Mol model staatvoor andere landen. Voor
de afvalberglng 18 nu een apedaal fonde
opge-rtcht dat gevoed wordt met bijdragen
van de afvalproduoenten. De NIRAS (Natio
nale lnoteIIIng voor Radloadld'Afvalen SplIjt
stoffen) kan op die manJer eteede over
voldoende Bnandele middelen beeeblkken.
zawe1 op korte als op langere termijn tot het
Jaar 2050.
Met de ontmanteUng van twee veesleten
Molseond~ -BRI en BR2-.
de opruiming en aloop van de oude opwer
kingsfabriek Bergop"""," (voorneen, Euro
chemie) 18 bijna I mtlJard gulden gemoeid.
Een klein be<Iro8le (26 mlIJoenJ lDoe' nogop
tafel komen voor de duurder Uitgevallen
afrek=Ing.... het'fiamnuldear-echandaal.
.Allee l1J elkaar~ betaah de atocm...,.·
tornoggeenkwartvandedndnota en zou zlJ
er weer goed vanaf komen. Maar wanneer
mtnIsterClae. zlJnbelutlngplannenwerke
liJk door weet te zetten. gaat de staat extra
Jnkomsten (naar eeb a tt1ng ongeveer 400

mlIJoenguldm perjearlcntvangenui.de be
laettngen op dewtneten in de l!It:roomaecf.or.
De maat-cllappiJen hebben al gedretgd de
atromnpr1Js te verhogen. maar dan zullen zij
geconfronteerd WOI'den met een. veto van de
tarlew:nca:nm18e van de overheid. Zo wnid.
de nlJpt&ngvan een nieuwe Belgteclle ener
glepolltiek.
Het te alleen te hopen datdeoverheidzichnu
al zcqen gaat maken aver de lijken die nog
onderin de kast liggen. zoals de kosten van
ontmantellngvan de zeven huidige kerncen
trale.. Te vrezen valt dat daarvoc.c' ook geen.
frank gereserveerd zal zijn.

verzet tegen kernafval

Intussen maakt de Belg1echebevolklngzich
wel zorgen over kernenergie. De inwoners
van de Westhoek (Weet~Vlaanderen) zijn In
verzet gekomen tegen het plan om in hun
etreeklaag~rad1oact1efkernafvalop te elaan.

Er Z!IR VIJf_""U1tge1o>oon die mogeIlJk



Inaamneddngkan....Tegmdllplanheerot
groot wantrouwen en heeft geldd tot een
CClID1te "Geen kematva1 til deWesthoek". Het
Vlaamee milieuUJdechrtft MtUeurama
hl........, "De problemon"""hdqJValqJla>m
BUguandezeenergIalonnende vragen. rond
de moge~van. qfvaIbergfng en ver

......ktng """"'""""""daggroter. Deef<k.
lrtdt<Usproduomten van hun _ bl!Jven

edWr kostenveogel!J/dngen manlpuJenm
zonder rekening te houden met de kosten
verl>o"""" aan "" oe<UgheIds- en qIi.oaJas
pecWL De kemJobby bl!Jfl kemeneTgIe met
oppervlakkfge. demagoglsche en zelfs leu
genachtige ..jonnatfe P"'P"Il""'" als ""
oplosstng uoorde toekomst <..> VlerJaarna
deTsjemobyl·rumptseengrote~

van de bevolktng tegen een achtste kerncen
trale. De pubUeke opinie utndt het etNsch
onverantwoord het r1.sfc.1o uerbonden aan
"""""""'Ynogte _ en Is uan mentng

dat het beter Is op termgn al onze kerncen
trales te slutteneneenplanop te stellenvoor
nteuwe. rn1lJeuvrfendefkere systemen uan
energlepradW<tte".
BeIgl' hl'" qjp VO<r de 'uttabop utl de jsem
energie' en dat te een hele .tap VOClI' een land
dat voo.- btjna zeventIg precent alhankelJjk
te van atoomenergte. In teder gevalmag de
overheid rekenen op brede steun bij de he
voIldng ale bet gaat om een altemaUefvoork=energte. _

Doel 1.2 .3.4.etop (foto: Plet den Blanken)



BUITENPARLEM
"1992" gaat niet door
Wilbert Willems
nd Tweede Kamer
Groen Unks

In de weekdat In het Nederlandoe parlement
de Algemene Beschouwingen werden ge·
houden. woondeIk In Brussel een centeren
Ue by van het Europees Ml.Ueuburo. Dte-
zelfde weekwas ookdeEG-Ml.Ueuraad(de 12
milieuministers) In Brussel bijeen geweesl
In al die drie bijeenkomsten werd aandacht
besteed aan een schokkend ambtelijk rap
port over de mlIIeugevoJgen van de Interne
Markt. Maarwel op verschillende manJeren.
De mlIIewnlnIsters schoven de bespreldng
van het rapport m ver mogelIjkwor zich Uil
De Nederlandse regering. daartoe Ultgec\aa31
door D66 en Groen Unks. kwam met de
toezeggtng het rapport serieus te zullen
bestuderen en er In de EG aandacht voor te
vragen. Dat ze daarmee ëën van de drie
pylers lEuropa. werkgelegenheid en mlIIeul
onder het kabinetsbeleid ~gde. was
haar nog ontgaan. Het Europees Ml.Ueuburo
sloeg echt aIarm. Alle m geroemde e1fecten
van de Interne Markt die er vanaf 1Januari
1993 muden ontstaan - honderddUIzenden
banen, meereconomIsche groei. geen trans
portbelemmer1ngen. meer toerisme, enz. •
hebben een desastreuze Invloed op het mU·
teu . Niet a1Ieen toename van ·atVallnertsme·
en verspreIdtng van ondeugdelijke produklen
door het vervallen van de binnengrenzen,
maar vooral de toename van autogebruik.
energieproduktie en vliegverkeer leidt tot
onaanvaardbareverdereaantsstIngvanons
leelklJmaal aldus de 7oskl'broe·.deambte
IIJke EG-werkgroep. Verder vraagt deze
werkgroep aandacht voor het gevaar van de
mw-enbeIastlnj#uumcntle. DItzallInmmo
de ruimte om hogere heJllngen voor mlIIeu·
doeleinden In te stellen. oterk beperken.
Het rapport doet een groot aantal aanbeve
lingen waaraan voldaan moet worden voor-

Uitgerangeerd mlIIeubeield....

dat de grenzenIn Europa echt open gaan. Zo
pielt zij voor hetlnotellen van een mUleube
lastlng recotax' muden wij zeggen) scher
pere EG-nonnen voor eIh18sies en auto's.
ontwlkkeDng van schone technologIem.
fondsen voor mUleumaatregelen In de trans
port- en energiesector. de laudbouwen de In
duslrte. Kortom. naast de vele bestaande
hobbels die nog genomen moeten wordenom
1992 het jaar van de Europese euforie te
makm. zijn er neg een Olnk aantal b1jge1axnen.
De aanwezigen op de bijeenkomst van hel
Europees MUteuburo waren hetdan ook over
een aantal zaken gloeiend eens. Ik noem ze
hier. op eigen gezag:
•de belastingharmonlsaUeInde EG magnIet
doorgaan: er moet aneI een soort mUleube
lastlng worden Ingevoerd om gebrullt van
energie. auto'e, en dergelijke te ontmoedi
gen:
- de omschakeling van elektrtdteltspmdukUe
Uit fossiele brandstoffen naar produktie Uit
zon. wind en water moel op EG-schaal fors
gesumUieerd worden:
- de grenzen mogen niet open wanneer dat
tot gevolg heeft dat er een ongecontroleerde
handel binnen de EG ontstaat In {kem)afvaL
schadeUjke produklenen stoffen. Er moeten
eerst mUleuvrtendelljke nonnen opgesteld
zijn.
De nieuwe mlIIeumintster. Hans Alders. zal
met spoed de dijken moeten verhogen. Met
eenvingertje In de dIjkzaI hij de vuUegolven
niet tegenhouden. ZIJn Nationaal MUteube
leIdsplan kan hij ook wel weer In de kast
opbergen. Het zal dUidelijk zyn dat de een
wording van Wesl-Europa Uit ecologtoch
oogpunt weinig aantrekkelijk 10. om over de
totale Europese eenwording nog maar nJet tespreken, _
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Postbus 750, 3500 AT Utrecht
Biltstraat 110, Tel. 030-734422

ENERGIE-OPBRENGSTEN
Locaties Wind· Opbrengst'jr:

sneIh. op
ashoogte

Binnenland4-5 mis 70.000-100.000 kWh
Kustgebied 5-6.5 mis 100.000-160.000 kWh
Pal aande
kust 6.5-6 mis 130.000-200.000 kWh

UNIEKE KENMERKEN
• Fai~safe ontwerp d.m.V. meervoudige ve~

ligheidssystemen.
• Hoog beschlkbearheidspercentage. De

windturbine blijft ook bij zware stonn in
bedrijf en lever1 den zijn nomteaIeverm0
gen.

• Daarde motenmet een variabel toerental
_.Ievert de motenbij lage windsnelhe
den ook reedS vermogen.

• Hoog rendement. De opbrengsten van de
bestaandemolenverschiinenregslmetigin
de ..Top-tien .. van Nederland.

• Zeer laag geluidsnivo.Oe Lagerweywind
turbine behoort lOlde geluidarmsteen kan
daarom ook in rustieke omgevinggeplaalsl
wonlen.

• Lage onctemoudskoste tegen vaste prijs
per jaar.

• Een jaar VOlledige garantieop onderdelen
en uitvoering.

GarderIlRlekerw 175
3774 JO KOOTWIJKERBROEK

Tel.:03423-226512353

LAGERWEY WINDTURBINE

. .\. ••_• .J

TECHNISCHE GEGEVENS
Type: LW 15175
Diameter rotor: 15.6 m
Vermogen: 75 kW
Ashoogte mast: 24.5 ol 32 m
Uitvoeringmast:Buismast.volbladverzinkt
Wieken: 2-b1ac1ig. glasvezelversterkt

polyester
Toerental: Veriabet. 80-120omW./min.
Generator: Asynchroonsysteemmet

mutatonegeIing
Krui-inrichting: Geheel autornelisch

werkend kruiservOsysteem
bedienddoor windVeen.

Werkgebied: Wmdsnelheid: 3- 4OmIsec.
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Drukkerij
ezclado

Slingerweg 93
4814 AZ. Breda

Tel.: 076-200210

'IechnielaRan anders...

bombijben

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 zelfbouw 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.

een fusie van Drukkerskollektief Salsedoen
Drukkerijde Werkwinkel.

HULP ZIJN

Watdacht uarvan omstrakszote winkelen? Omdat
vervuilers niet wilden stoppen metvervuilen. Wat
dacht uervan omstrakszouwkinderen naarschool
te brengen? Omdat sommigen onsmilieualsstort
plaats voorchemisch afvalbleven zien.Wat dacht u
ervan omsirakszote leven? Omdat men hetpersé
nodigvond om kernproeven Ie blijven doen. Wat
dachlu ervan omnu donaleur van Greenpeace te
worden? Omdat helechldehoogsle tijd is.

Ik"elp S....np.ac. I ...ard ••••1• .,. All ik mi•• f '0." Itort ••rtt.III .......
111•• C. ,tr;.., h' Gr".I"I.tI Ma"li", Olze•••,"....r: GrI••'tI'l.
Aelw.lN'. 1073., t88. RA, ••••• OIAIdIlor'.all•• o.l: oplira.r. 315553D
ft ).
...m' _
Adr..: _

1'10...." PI..11: _

DRAAGT STRAKS IEDEREEN
EEN BRIL?



Wa terkra ch tcentral e te Ltnne (Llmburg)

Het zal velen zijn on tgaan. ma ar op 14 no 
ve mber 19 89 meldde de ke rsverse minister
va n Econonusche Zaken. J . Andrtessen. In
de Eerste Kamer tijdens de behandeling van
de E lektric iteitswe t da t "kernene rg ie n iet in
mijn lx~cxle. misschien ook niet d irecl daa11la .
maa r op d en d uur zeker wel u-ee r een rol
gaal spelen .." Inmiddels heeft he-t mi n is te rie
va n EZ vijf miljoen gulden gereserveerd '10 01

h e t op peil h ouden van de kennis over kern
energie bij indus trIe . wetensch a pswereld en
de elek tr1eitel tsmaats ch a p pljen. Ook de
'Inh e re n t ve llige kerncentrale' en de 've llige
opsla g' van radioactief afval s ta a n op he t
programma . Zelfs mel een ce n tr u m -lin kse
regering kun je n lel rusüg gaan s la pen.

WAKKERBLIJVEN...

LIMBURGSE WATERKRACHT EEN FEIT

Ein d oktober 1989 werd de eers te Limburgse
waterkrachtcen tra le in bedr i jf ges teld . 0("
Maa s te Linne (ten zuiden van Roermond)
wordt n u gebruikt om elektr iciteit op te
wekken . Deze splin tern ieu we centrale bes laat

. u it vie l- turbi nes d ie sa men 11 MegaWatt
ve rtegenwoord tgen . De eerste plannen voor
Maa swaterc-entra les s ta mmen u il d e jaren
ViJftig. m aa r zijn nu pa s werkelijkheld gewor
den . Er wordt 11lI ook h ardop gedacht over
nog meer Maas centrales bij Borgharen en
Llth .De co n cu rrent tes trfjd met Ge lderland
(H~jn en Waal) is In alle hevigheid los gebro 
ken. E n da t Is een gezonde s ta p In de verdere
ontwikkelhut van duurzame ene rgiebronnen .

Op de te rrei ne n va n al le I lO Amerikaans e
kerncentral es stapeil hel kernafva l zich op .
In to taal gaat het om 16 .0 00 ton stralende
s to ffen e n de s it ua tie wordt onhoudbaar.
Oorzaak is h et feil dat de a fval berg ing in het
s lop is gemak! o mdat de federale regering
een plan voor cle definit ieve eind opsla g heen
te rul(l!etrokken. Volgens da t plan zou in
Yucca Mountatn trcevactat een a toomkerk hof
worelen aangele-gd voor a lle nucleai re a fva l
s toffen . Tw ee milj a rd dolla r later blijkt het
p roject 'wetenschappelijk loiaalongesdlikl ',
a ldus DO E IDepa rtment of Energyl . Te r ug
n aar a f. De groots te optlmlsten schallen nu
da t in 2 0 10 een oploss ing gevennel za l zij n.
terwij l een wel u lt 19 82 verplicht dat a l in
199 8 zo'n ops lagplaa ts tngertcht moel zijn .
Een zou tkoepel -project (bij Cur tsbacl. In de
staat New Mexico) werd al eerder geannuleerd
omdat het zout on deu gd elij k bleek. En Calt
Ionuë heen bij wet geregeld dat er pa s nieuwe
kerncentra les gebouwd mogen worden a ls
d e vef ltge ope lag ook gegarandeerd is . Dal za l
dus nog we l even duren.

KERNAFVAL ALS PROBLEEM

De COVRA kan haar bors l nat maken . ZIJ
heeft plannen om in Borssele 700 ku ub
kernafval op le s laan . Gemeten naar ra dioac
tiviteit is n egentig procent a fko mstig va n de
kerm-e ntrales te Dodewaard en Boreeele .
Zowel de (pla atselijke) bevolking a ls de mil 
reubewegmg hebben zware kritiek over de
pla n nen uitges to rt. Toch wordt d e bo uw van
de o pslagplaats doorgedrukt.
De actiegroep 'Stop Covra' vindt ops lag onaan
vaardbaar zo la n g er nog kerna fval gepro
d u ce-erd wordt . Om de Covra dwa rs te zi t ten
wil de gro ep twee weken voor de bouwdatu m
h et terrein bezetten m et een te nten kamp.
Voorlopig zal d e bezetung tien dagen d uren .
Belan ärljk hi erbij Is da t er goede c-on tac-ten
moeten komen met d e Inwoners va n Borsele.
Waarschij n lijk dil jaar n og zal met de bo uw
begonnen wo rde n: de p re d eze datu m is n og
onbeken d. Red en dus om wa kker te b lijven.
He t voorlo pige pos tad res van Stop Covrn is :
Sweerts de Landastmal 73. 68 14 DH Arnhem .

STOPCOVRA!
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