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REDACTIONEEL 

Laat je niet pakken I 

Je weet na dat TNO-onderzoek niet meer in wat voor verpakking je je melk moet kopen. 
Eigenlijk heb ik van de berichtgeving begrepen, dat je beter helemaal geen melk meer kunt 
drinken. Nou had ik uit eerdere pubUkatlea en uit de parlementaire debatten al begrepen 
dat melk van koelen komt. Ik volg de debatten met een ~~<:heef oog, maar a1a de 
parlementsleden op de banken gaan staan en de woordvoerende minister het zweet van 
het voorhoofd druipt, dan ben ik een en al aandacht. Dus treec ik mee dat koelen poepen 
en dat de regerm, zich met al dle poep geen raad meerwlat. De gazons van het hele kabinet 
was er al mee vergeven en het was aan de zure gezichten van de minlaters aan te zien dat 
poepover~~<:hot slecht la voor het mllleu. 
Enfin, melk moet, dus door dle regerlngsobstlpatle llet lk me vooralsnog niet koeleneren. 
Maal: nu dan dat TNO-onderzoek. Ik weet niet hoeveel onderzoekers hebben zluch het 
Jamtuerus gedronken aan dle koelemelk om uit te dokteren welke koe het meest mmeu
vervullend la: de koe uit een pak of dle uit een Oes. Ze hebben dle pakken gemeten, 
gewogen, ze zijn er mee gaan reizen, ze hebben de flessen tegen 'n onderzoekamuurtje 
kapot staan gooien en wat al niet meer. En wat bleek? Het :maakt allemaal niet zoveel uit! 
Ze kunnen flessenmelk net zo goed Inpakken! In pakken pakken. Of andersom. Melk in 
pakken inpakken in flessen. 
De mllleubewegm, in paniek, zeg. Die voelen zich nu behoorlijk genest. Maar volgens mij 
heeft TNO zich door geplastlficeerde strokarton-belangen laten inpakken. Daar moet een 
communistles complot achter steken. 
Ik ga voortaan gewoon onder de koe hangen ...... . 

INHOUD 
2 REDACTIONEEL 
3 HET lEKKE ATOOMMANDJE 
6 DE DERTIEN MOlENS VAN FANO 
8 SI'ROOMBEDRIJVEN GAANENERGIE BESPAREN 
10 ELEK1RO-AliTO'S OP ZONNEKRACHf 
12 ENERGIE ATI.AS: ALBANiê 
14 AARDWARMIE VALT TEGEN 
16 DE HOGE PRIJS VAN TSJERNOBYL 
18 DENJ TSJERNOBILSKOi TRAGEDII 
20 DUURZAME ENERGIE IN DE SOVJET -UNIE 

ENERGIE ATLAS deel4 

Het meest onbekende land van 
Europa met grote mogelijkheden 
voor Windenergie: Albanlê. Water
kracht vonnt de basis (vijftig pro
cent) van de Albanese stroomvoor
ziening. Verder veel vraagtekens 
en witte vlekken. Pagina 12 en 13. 
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'olllchr Is een uitgave 
van de stichting Allicht. 
die zich Inzet vocx een 
mens- en millewrlendelljk 
energiebele id . Geen 
kernenergie of kolen. 
moor doelmatiger ge
bruik van energie en :zo
veel mogelijk aanwen· 
ding van oftemolleve 
bronnen als zon en wind. 

Ingezonden artikelen of 
brieven kunnen door de 
redactie worden bekort. 
Ondertekende artikelen 
geven niet noodzakeliJk 
de mening van de redoc
tleweer. 
Overname van tekst met 
bronvermelding word! 
toegejuicht. Voor over
name van foto's en lilu
strolies dient men con
toet op te nemen met de 
redactie. 
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VIERDE TOETSING NON-PROLIFERATIE VERDRAG 

Het lekke atoommandje 

De spanningen tusaen het Ooatblok en het 
Weatennemengeldde11Jka!endaannee pat 
de mogelljlae lrl.zet van Itemwapens tot het 
verleden behoren. Maar terwiJl op het noor
dd!Jke halfrond de vrede uitbreekt. groeit de 
spanning elders op de ~. De recente 
dreigende taal tuaaen Paklatan en India. 
over de k:weatte-Kaahm1r, moet voldoende 
aanlelding geven tot oneeruatheld over de 
mogelJJke Inzet van kernwapens. En de ver
borgen agenda van Irak. met 'superkanon' 
en aanverwante plannen, voorspelt met veel 
goede. 

Gelulddg kan er nog cm:r gepraat worden. 
Van 23 augustus tot 11 september worden 
In GeMve de stoelen weer aangeachoven. De 
1411anden die het Non ProbferaUe Verdrag 
wèl hebben ondertekend gaan dan na welke 
stappen er nog verder ge2et moeten worden 
om de verapreld.lngvan kernwapens te voor
komen. en om de ya"Sprekllng van nucleair 
mat.eJ1aaltn te dammen. Dat laatste bliJkt 
steeda harder nodig. gezJen de krasae taal 
vanuit Paklatan en India. Ook Zuid-Afrika. 
geen ondertekenaarvan Het Verdrag. wordt 
gewantrouwd door de (zwarte) buurlanden 
en de reet van de wereld. In Zuid-Amerika 
zijn de laatste jaren de onderlinge verhou
dingen tussen~ en Argen~ geluk
ldg verbeterd. Ten Ujde van de m1lltaJre dic
taturen tn deze landen hing er vnjwel perma
nent een drelglng .In de lucht: belde etaten 
hebben het verdrag niet ondertekend en 
beide etaten hebben ach de mogdljkheden 
geschapen om zèlfkernwapena te vervaardi
gen. 

steeels bezorgd 

"VanenkelevandelandendiegêmpartJJ.z1Jn 
biJ hetNPVwordtvermoed datziJ In staatz1Jn 
een kernwapen te maken (de .zogenaamde 
drempelatat.en). Toetreding van dte landen 
.zou vangrote beteklenla zljn. ·Zo beachrlJftde 
mlnlater van Bultenlandae Zaken In de Be-

De nale'V'iDCYaD het Non-ProUferatle Verclraa (NPV) 
wordt om de vijf jaren geavalueerd door de aauge
aloten landen. Vanaf elDd auguatus wordt voor de 
vierde maal alnels 1970 de balans opgemaakt van 
de (niet) venprelcUDg YaD kemwapeu. Daarbij 
wordt teveu a.agegaan lD hoeverre er maatreaeten 
dienen te komen om geconstateerde vertpreld.IDg 
tegen te gaan. ID 1995 zal Het Verdrag zelf ter 
cllscuale staan. 

grou.ng 1990 het belangvan de Vlerde Toeta
lngaoonferentte. "Een verantwoord nucleair 
exportbeleid en hetverkrijgen van toereiken
de waarborgen ten aanzien van het vreed
zaam gebruik van nucleair matertaal blijven 
bdangrtJke bestanddelen van het non-proll
feratlereglme. Nederland zal, vooral ook te
genover die landen dle geen deel uitmaken 
van de Nuclear Suppliers Group (landen die 
nucleat.re mat.erlalen uitvoeren, WIQ, het 
belang van een verantwoord exportbeleid 
blijven onderstrepen. Tijdens de Toetsinga
conferentte zal Nederland zlch Inzetten voor 
de versterking en uitbreldlng van het best
aande waarbocgenst.elsel". En .zo pat de 
mtnlst.er maar door, voortdurend bezorgd· 
held etalerend. 
Wanneer vanuit de Tweede Kamer vragen 
worden gesteld over de levering van venijkt 
umnlum uit de URENCO-tabdek te Almelo 
(exportnucleaJrmatertaal) aanB~ (geen 
oode:rt.ekmaar van het NPV en beoofie 'drem
pelataat1 antwoordt de mlniat.ervan Buiten
landse Zaken dat de vragenst.eller (K. ZiJI
stra. PvdA) zlcb maar moet wenden tot z1Jn 
ambtgenoot van Economlscbe Zakenl 

Onlangs publiceerde het Braziliaans Genoot
schapvan Fy&ld een rapport waarin de vrees 
geuJtwordtdathetBraz:UJaanselegerbezlgls 
met de ontwikkeling van een kernwapen. 
buiten medeweten vanBrazlll.aan$e en tnt.er
naUonale organisaties. De natuurkundtgen 
st.ellen onomwonden vast dat Brazlll! be
acbJkt over de technologie dle nodig Is voor 
devervaardtgtngvankemwapensenz1J doen 
een dringend beroep op de regering om een 
oOOen.Dek tn te ate1len. De Bra2:IIJaanae martnc 
.zou reeds In 1987 In staat z1Jn om uranium 
te venijken tot 90 procent. wat voldoende Is 
voor de vervaardlgtng van een kernwapen. 
De regering ontkent alles. Het leger .zou, 
aldus het Genootschap van FYsici. beschik
ken over een locatie voor kemproeYell In het 
Cacblmbo-gebergt.e (provtnde Norteoo de 
Para) waar reedseenondergrondse testheeft 

Wim Kersten 
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plaats gevonden. De regeringin Bras111a blijft 
ontkennen, en stelt zich enigszins verdacht 
op omdat het IAEA (Internationaal Atoom 
Energie Agentschap dat controles uitvoert 1n 
de verdragstaten) 1n mei van dit jaar weer 
geen antwoord kreeg op de dringende vraag 
het NPV te ratificeren. Overigens bevat de 
Braziliaanse grondwet een aantal artikelen 
die de vervaardig1ng, de opslag en het trans~ 
port van nucleaire produkten met een 'oor
logsbestemmtng' verbieden, maar dat biedt 
volgens alle sceptici geen enkele garantie 
doordat een eventueel kernwapen als 'in
strument van de vrede' wordt aangeduid. 

siamese tweeling 

De scheidslijn tussen vreedzaam en m111talr 
gebruik van kernenergie wordt steeds dun-

tl({rw; 

ner. Bij de opstellingvan het Non-Proliferatie 
Verdrag werd eigenlijk de deur open gezet 
voor mogelijk misbruik van kernenergie, 
aangezien een van de doeleinden als volgt 
werd beschreven: het bevorderen van het 
vreedzaam gebruik van kernenergie. Het 
Verdrag zelf beoogde afspraken te regelen 
tussen kernwapenstaten om overdracht van 
kernwapens en technologie naar niet-kern
wapenstaten te verbieden. Toen het Verdrag 
1n 1968 tot stand kwam werd bepaald dat 
alléén Frankrijk, Groot-Brtttanniê, China, de 

Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hetrecht 
kregen otD.clë!d kernwapens te bezitten. Andere 
landen, met name 1n de Derde Wereld, die 
toegang wilden tot de ontwikkeling van ker
nenergie, moesten plechtig beloven afte zien 
van het bezit van kernwapens. Die belofte 
werd 1n de voorbije twintig jaar door 136 
staten bekrachtigd door ondertekening van 
Het Verdrag. Maar juist dié landen die om 
een aantal redenen niet willen toetreden 
(Brazillê: "het NPV is discrtmlnerend·) ver
oorzaken wereldwijde bezorgdheid. En na
tuurlijk de gretigheid waannee de andere 
landen inspelen op de 'sighalen op de nu
cleaire markt' en graag willen verdienen aan 
de (illegale) handel in atoomtechnologie. Alle 
afspraken ten spijt Zo bestaat er sinds 1987 
een stelsel vanverbods-en controle-bepalin
gen om de export van rakettechnologie naar 

bepaalde landen (Argentlniê, India en Egyp 
te) aan banden te leggen. Nog geen enkel 
land heeft deze afspraak ondertekend, om
dat daardoor een vrtjwilllg exportverbod zou 
worden opgelegd. Mogelijk kunnen de deel
nemers 1n Genève eens goed nadenken over 
de spanning tussen eigenbelang Oucratleve 
export) en wereldvrede. Ook het bestaan van 
de nucleaire zwarte markt zou eens goed 
onder ogen moeten worden gezien, waarbij 
men alvast mag studeren op gepaste tegen
maatregelen. 



smokkel 

Sinds de derde toetstngsconferentie (1985) 
zijn een aantal vermoedens nog duklelljker
geworden. HetUjktdegewoonstezaakvande 
wereld dat nuclealr matertaal en technologie 
verhandeld -worden op de zwarte markt. Ook 
18 het mogelijk dat radioactleve stolfen ver
dwijnen. zoals het Transnuldear-schandaal 
heeft bewezen. Diverse ftrma's uit West
Oultsland spelen een sleutelrol In even zo
veel duistere zaken waarbiJ nucleair mate
rlaal verhandeld woerd en wordt. 

Volgens Amertkaanse onderzoekers zijn 
Argentlni~. Zuid-Afrika. India en Pakistan 
vla Westduitse bemkldellng 1n staat gesteld 
zelfstandJg kernwapens te bouwen. Het 
materiaal werd telkens verkregen Vla duiste
re~ en tussenpenooen: de zwarte markt. 
Als gevolg van de Trananuklear-afl'alre 
(smeergelden) zijn de Duitsers oplettender 
geworden, en woerden diverse duistere prak
Ujken boven water gehaald. West-Duitsland 
lijkt op een ongelooflijke supennarkt voor 
lllegale transactles van atoommaterialen en 
technologie, waarvoor bovendten de over
heid de benodigde exportvergunntnen ver
leende. 

Dit najaar moeten diverse medewerkers van 
de atoomfirma NlG (Neue Technologie Ges
eU-schaft) zich voor een Westduitse recht
bank verantwoorden omdat ziJ beschuldigd 
worden van Wegale Uitvoer naar Pakistan 
van nucleaire componenten, zoals onderde
len voor brandstofelementen en een comple
te tritium-fabriek. Ook Zuid-Afrika en lndJa 
stonden In het klantenboek van NlG. 

levering op bestelling 

Op 9 november 1989 werden twee mannen 
aangehouden In een hotel bij lnnsbruck. 
Hun bagage bestond uit vijftig k1lo hoogver
rijkt uranium dat In een kernreactor als 
brandstof kan dJenen of aanzet kan vonnen 
voor de constructie van een kernbom. Een 
van de smokkelaars, een Brits zakenman. 
bekende dat htJ gemakkeliJk 1800 k1lo ura
nium zou laumen leveren voor een priJs van 
120 gulden per gram. MerkwaardJg genoeg 
was deze ladingafkomstig uit Zuid-Afrika en 
bestemd voor klanten In West-Duitsland. 

Vrijwel in dezelfde week werden In Brussel 
acht personen~ dJe met 500 gram 
radioactlef ceslum-137 op de Wegale markt 
opereerden. De handelswaarde van dlt ma
teriaal bedraagt drca 3 mlljoen gulden. De 
aanhouding, In het Hilton-hotel vlakbiJ het 
hoofdgebouw van Euratom. gebeurde op 
aandrang van de WestdUitse politie uit 
MQnchen. Het cesium zou afkomstigzijn uit 
een ond~ctor 1n 7Jllre. Het Interna
tionaal Atoom Energie Agentschap staat ook 
vooreen raadsd, temeerdaardeze organtsa
Ue ook deze reactor controleert. De aange
houden peraonen, zeven mannen en een 

vrouw, waren bekenden uit de wereld van de 
wapen- en drugshandel. De Griekse poUtle 
arresteerde tn september een Brtt dle op weg 
was naar Ubl! met een voorraadje uranium. 
Het Is een publlek geheim dat Ubl! diverse 

Inkopers heeftrondlopen op de zwarte markt 
om nuclealr materiaal aan te schafl'en voor 
het Pakistaanse atoomavontuur. 
Dat Intussen ook Irak acuef Is geworden op 
nucleaJr terrein Is geen geheim meer. Britse 
douanlers vonden eind maartveertig ontste
kingen ('krytrons') dJe benodJgd zijn voor het 
functioneren van een kernwapen. De ontste
kingen waren 
aJkomatlg van 
een Amerikaan
se flnna, die 
blijkbaar geen 
navraag doet 
wat de klant er 
mee van plan is. 
De ontstekingen 
zouden zijn 
gestolen. aldus 
de flnna EG&G 
Inc. Het -wordt 
hoog Ujd dat de 
beveJlJgJng 
wordt verbe
terd, want tus
sen 1979 en 
1983 heeft Is
ra6 achthon
derd van derge
Ujke laytrons 
aangeschaft en 
deed Paldstan 1n 
1984 vergeefse pogingen om vljftJg exempla
~n uit de Verenigde Staten te smokkelen. 

En van Irak -weten we tnmkldels dat er plan
nen bestaanvooreen~uze-kanon, waarmee 
ook een kernwapen kan -worden afgescho
ten. De IAEA In Wenen staat al sinds haar 
oprtchtlng voor raadsels en begrijpt er ook 
niets meer van. 
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WADDENWIND WAKKERT WINST AAN 

De dertien molens 
van Fano 

Van Den Belder tot aan Esbjerg in Denemarken 
strekt het Waddengebled zich uit. Aan het noorde
lijke uiteinde, tegenover Esbjerg. ligt het eiland 
Fano. Een pontveervormt de enige verbindingmet 
de vaste wal; je ontkomt er niet aan bij een bezoek 
aan de succesvolle windmolencoöperatie ter plaat
se. 

Reint Staal 
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Oude duinen en bossen, stranden en kwel
ders vonnen het landschap van Fano. Deze 
natuurgebieden zijn van groot belangvoorde 
vogeltrek. Verder zijn er twee fllnke dorpen. 
enkele gehuchten en recreatievoorzieningen 
In de vonn van zomerhulsjescomplexen en 

y 

kampeerterreinen. De re
creatie is één van de be
langrijkste bronnen van 
Inkomsten. 

Op Fano leven vooral de 
bewoners, maar ook een 
deel van de recreanten. 
dicht biJ de nabJur. waar
van ZIJ de krachten goed 
kennen. Ook nu nog 
komen overstromingen 
van delen van het elland 
voor. Men heeft. dan ook 
duideUjk grote belaJ9tel
llng voor de milieupro
blemen. Eén ervan Is het 
broeikaseffect, dat een 
bedreigingbetekent voor 
het eiland. 

Ook Is er een belangrijke 
natuurverenlglng. De be
trokkenheid biJ het mi
lieu heeft. er toe geleld dat 
de natuwverenlgtng het 
Initiatief genomen heeft. 
om een windmolen-

coöperatie op te richten. Een belangrijke 
voorwaarde voor het succes was dat alle 
eilandbewoners erachterzouden staan. Dus 
werden er zoveel mogelijk mensen bij de 
coöperatie betrokken en -werd er voor ge
zorgd dat het bestuur van de windmolen
coöperatie een afspiegeling vonnde van de 
gehele ellandbevolktng. 
Er-werd begonnen metzeven Vestas-molens 
met een vennogen van 55 kW. Deze -werden 
geplaatst. op de gemeenschappelijke welde 
aan de noordkant van Fano. Laterzijn er nog 
zes molens bij gekomen. 
Momenteel produceren de dertien molens 
ongeveer 25 procent van het stroomverbruik 
vanhet eiland, en 12.5procentvanhettotale 
energieverbruik. 
Op Fano is een hoogstroomverbruik doordat 
er geen aardgas Is en er vaak gebruik ge
maakt wordt van elektrische verwarming. Er 
zijn nog plannen om het windmolenpark 
sterk uit te breiden, zodat 50 procent van het 
stroomverbruik en 25 procent van het totale 
energieverbruik opge-wekt kan worden met 
windenergie. 

De llgglng van de molens In een natuurge
bied heeft. tot dusver nog geen problemen 
opgeleverd. Er Is geen vogelhinder geconsta
teerd. Het enige probleem tot dusverwas dat 
dewge)s nesten~ bouwen .In een draalen
de molen. De voorzittervan de natuwverenJ
gtng merkte ooit op: •0e vogels Zijn veel 
slimmer dan mensen denken dat ze zijn·. 



0 DENEMARKEN -

hoog rendement 

Hoe komt het dat de windmolens op Fano 
zo'n succes zijn? 
Op het Waddenelland heerst een goed win
dregtme. waardoor er per molen een hoge 
opbrengst gerealiseerd kan worden. Daar
naast wordt er een goede prijs betaald voor 
de geleverde stroom. Deze bedraagtnamelijk 
tweederde van de kleinverbruikersprijs van 
ongeveer 1 Deense kroon (27 cent). 
Door de harde wind en de gunstige prijs is 
hetrendement op het geinvesteerde kapitaal 
maar Uefst veerHen procent. Dat maakt het 

DliTSLAND 

aantrekkelijk om geld te lenen voor het kopen 
van aandelen in de windmolencoöperatie. 
De windmolencoöperatie op Fano Js een echte 
vereniging die naast het beheren van wind
molens. ook interesse heeft in wat er verder 
op dit gebled in de wereld gebeurt. 
Zo is er elkjaar een excursie: het laatste jaar 
naar Peilworm in hetnoorden van Duitsland, 
waar ook begonnen Js met een windmolen
project. 
Ook de ontwikkeling van windenergie J,n 
Nederland wordt met belangstellJng gevolgd. 
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EPZ NEEMT OUDE TAKEN PLEM OVER 

Stroombedrijven gaan energie 
besparen 
Elektriciteitsmaatschappijen zijn de laatste drie 
jaar Olnk van karakter veranderd. De Brabantse 
(PNEM), de Limburgse (PLEM) en Zeeuwse (PZEM) 
zijn opgegaan in de NV EPZ, de Elektriciteits Pro
duktiemaatschappij Zuid-Nederland. De provin
clale bedrijven mogen sindsdien alleen nog maar 
stroom, gas en soms water distribueren, terwijl de 
EPZ alle centrales beheert en exploiteert. 

Peter Bielars 
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De PNEM, PLEM enPZEMzijn daarom nood
gedwongen hun aandacht gaan verleggen 
naar andere, voor de elektriciteitswereld re
levante, mogelijkheden. Ze kwamen uit bij 
waterkrachtcentrales, wannte-krachtkoppe
ling, afvalverbranding en kolenv~rgassing. 
Kortom, een hele gedaanteverwisseling. Een 
voorbeeld: de PLEM in Maastricht. 

De stroommaatschappijen zijn er niet geluk
kig mee. Ze zijn het beheer en de exploitatle 
van hun centrales kwijt en daannee is het 
meest dynamische uit hun takenpakket ver
dwenen. De politiek besliste dat de elektrtcl
teitsproduktle grootschaliger moest, het 
monopolievan de provinciale bedrijven door
broken moest worden en dat er meer unifor
miteit moest komen in de elektriciteitstarieven. 

De PLEM moeterook mee leren leven. Om de 
werknemers in dit bedrijf aan de gewijZigde 
functie te laten wennen, is het project Hori
zon opgezet. De PLEM moet slagvaardiger 
gaan werken, meer klantgericht, meer advi
serend. Ze moet kunnen concurreren met 
collega-bedrijven. 
"De nieuwe maatschappelijke positievan een 
elektriciteitsmaatschappij als de PIEM nood
zaakt ons om alternatleven te gaan zoeken. 
Rechtstreeks gebeurt dat door vormen van 
energie-opwekking te zoeken op alternatleve 
terreinen; indirect door ons meer bezig te 
gaan houden met zaken als afvalverwerking 
en -verbranding•, aldus de heer Huiskens, 
hoofd van de pr-afdellng van de PIEM. Urn
burg is met Noord-Brabant in de race voor 
een grote afvalverbrandlngsoven. Er zijn twee 
keuzen op dit moment: Buggenurn en Oir
schot. In Moerdijk komt er in ieder geval één. 

nieuwe afzetmarkten 

De PLEM zoekt nu andere afzetmarkten, bij
voorbeeld in het dichtbijgelegen West-Duits
land. Zo zijn er besprekingen aan de gang 
met een glasfabriek in Herzogenrath, even 
over de grens bij Kerkrade, over de levering 

van 30 tot 60 mW stroom. Datts ongeveer de 
hoeveelheid stroom die de stad Maastricht 
afneemt. Het voordeel van de fabriek is dat 
die 24 uur stroom nodig heeft. Volgens Huis
kens speelt bij dit soort onderhandelingen 
het NMB-idee ("wij denken met u mee1 een 
groteroL Hetvoordeelis duidelijk. Nietalleen 
voor het betreffende bedrijf, ook voor de con
sument. De elektriciteitsbedrijven werken 
minder bureaucra&ch. Ze werken dus sneller. 

Het opgaan van de afzonderlijke elektrici
teitsbedrijven in de EPZ Is niet zonder fru
stratles verlopen. De steden Maastricht en 
Heerlen houden voorlopig hun eigen elektri
citeitsbedrijf, doordat ze meer dan 30.000 
aansluitingen hebben. Roermond, Weert en 
Sittard hebben nog lang geprobeerd een ei
gen GEB'tje op te zetten: het GEB Mldden
Umburg. 

doel 

Eén van de doelen van de 'fusie' is de elektri
citeitstarleven op hetzelfde niveau te krijgen. 
Dat is nogniet gelukt. Hoe efficiênterde elek
triciteitsmaatschappij werkt, des te lager de 
energieprijs. In Urnburg ligt de prijs hoger 
dan het landelijk gemiddelde. Ook een ander 
doel, een efficiênter gebruik van de energie 
en lagere kosten, wordt wat Urnburg betreft 
nog niet gehaald. Het huishoudelijk gebruik 
lag vorig jaar gemiddeld tien procent hoger 
dan in 1988. Daar staat tegenover dat ook 
het aantalinwoners gestegen is. Eind vorig 
jaar telde Urnburg 1, 1 miljoen inwoners. Het 
gemiddelde gebruik stabiliseert wel, aldus 
de woordvoerders van de PIEM. 
Maarvan een afnamels dus geen sprake. De 
PIEM blijft energiebesparing wel nastreven. 
Zo wil het Umburgse bedrijf het voor elkaar 
krijgen in ieder huishouden binnenkort ge
middeld 3,5 spaarlamp te laten branden. 
De omschakelingvan elektriciteitsmaatschap
pij oude stijl naar elektriciteitsmaatschappij 
nieuwe stijl is nog volop bezig. De PIEM is 
met een aantal plannen bezig, waarbij het 



mdleu hoog In bet vaandel staat. 

waterkracht 

WaterkrachtJa voorUmburg Interessant. De 
Maas kent een behoorlijk verval, wat ge
bruikt kan worden voor het opwekken van 
energie. dJe schoon 18. Gelderland beach1kt 
al over twee moderne waterkrachtcentrales. 
De centrale In Llnne werkt sinds oktober 
vortgjaar. Vanwege het sucoès van dJe cen
trale zijn Inmiddels ook plannen~ 
men voor een tweede centrale In de Maas biJ 
Borgbaren. BIJkomend onbedoeld voordeel 
van de centrale In Llnne 18 dat de PLEM per 
maancl.gratla 10 ton w1l uit de Maas haalt. 

stortgas 
Sinds een Jaar wordt uit het hulsV\ill op de 
stort In Llnne gas gewonnen. Hiervan kun
nen nog dit Jaar zo'n 1500 huishoudens 
proftteren. 2'Jj latjgen stroom uit hun eigen 
afval 

warmte-krachtkoppeling 

De PLEM heeft behoorlijk wat Ujd gestoken 
In het stimuleren van de:ze milieuvriendelij
ke vorm van energie biJ tuinders In Noord
lJmburg. Tuinders verbrulkenetgveel ener
t)e. De eerste ervaringen met warmte-kracht
koppeling en aangepaste verlichting leren 
dat het verbn,lik Inderdaad daalt. De PIEM 
wil meer tuinders g;aan benaderen. 

afvalverbranding 

Zoals gezegd maakt Buggenum ale lokatle 
kans op een afvalverbrandlngsoven. De In
stallatie kan ondergebracht worden op het 
complexvan de Maascentrale. Deze centrale 
ligt gunstig, omdat het afval voor tweederde 
per schip aangevoerd kan worden. 
Van de Umburgse afvalberg. dJe uit ruim 5 

miljoen ton hulsvuil bestaat. kan ongeveer 
500.000 ton verbrand worden. De oven zou 
ook jaarlijks 265.000 ton zuiveringaslib 
kunnen verwerken. 
Met de vriJkomende energie kan per Jaar nog 
eens850.000tonvarkensdrljfmestverwerkt 
worden. De reàterende energle 18 goed voor 
opwekking van ruim 300 milJoen kWh per 
jaar. Dat 18 ongeveer zes maal de verwachte 
opbrengst van de waterkrachtcentrale In 
Llnne. En dat houdt een besparing In van 
circa 100 miljoen kubieke meter aardgas of 
120.000 ton kolen. 

Er liggen nog meer,mllleuplannen op ener
giegebled op tafel. maar daarover heeft de 
PIEM niet zo veel te .vertellen. ZIJ worden 
uitgevoerd door de SEP, de Samenwerkende 
Elektriciteitsproducenten. Het gaat onder 
mee,r over een kolenvergasslngsproject (op 
het terrein van EPZ In Buggenum) en de 
opslag van stroom In de oude mijnschach
ten. de zogeheten OP AC-centrale. 
Dit laatste plan Is IlQg niet verder gekomen 

watel1<1tachtcentrdle te ume 

dan de tekentafels. 
Hielbij Is ook het bedrijfsleven en de lande
lijke overheid betrokken. 

wind- noch zonne-energle 

Wind- en zonne-energte spelen In Umburg 
een erg bescheiden roL Ook stadsverwar
ming staat niet hoog In het vaandel. 
Deze mllieuvrtendelljke vorm van energle 18 
In lJmburgnletrendabel, doordatdichtbiJ de 
bestaande elektriciteitscentrales geen ste
den liggen. Aanleg van stadsverwarming 18 
daardoor erg kostbaa{. Er moeten lange pij
pen aangelegd worden. Het warmteverllee 
zou gecompenseerd moeten worden door 
extra hulpketels onc:ler'weg. 
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HET GEZOEM VAN DE ZON 

Elektro-auto's op zonnekrecht 

Met wat geduld en goede wil moet een flinke Introduc
tie van elektrisch aangedreven auto's mogeUjk zijn. Als 
dat lukt, zal het stiller worden op de wegen. Het 
mooiste zou zijn, wanneer de elektriciteit wordt opge
wekt uit zonne-energle. Zo niet, dan wordt de stroom 
uit het stopcontact betrokken. Maar die stroom is dan 
wel afkomstig van bijvoorbeeld kolen- en kerncentra
les. 

Thljs Belgers 
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De eerste auto die harder dan honderd kilo
meter per uur reed, werd aangedreven door 
geladen accu's. Dit record (bijna 106 lan/ 
uur) werd 1n 1899 bereikt door de Belg Je
natzkymetzijn 'La jamais contente' (Nooit te
vreden). De elektro-auto werd echter al snel 
ingehaald, letterlijk en tlguurUJk, door de 
auto met de verbrandingsmotor. Deze was 
immers 1n staat veel energte op te slaan 1n 
een kleine ruimte. En zo raakte de elektro
auto van het toneel, terwijl de benzine- en 
dieselauto's zich meester maakten van we
gen en weggetjes. 
Door de massale groei van het autoverkeer 
echter bleken de uitlaatgassen van deze auto's 
een groot probleem te zijn. Zij veroorzaken 
zure regen en zijn daardoor medeverant
woordelijk voor onder andere het afstelven 
van de bossen. Voorts wordt bij warmweer in 
stedelijke centra een mengsel van rook en 
mist gevormd: smog. Zo zou het autoverkeer 
1n het centrum van Athene regelmatig moe
ten worden stilgelegd, omdat de gtftlge smog
concentraties te hoog worden. Ook andere 
steden, zoals Mexico-City en Los Angeles, 
staan bekend om dit probleem. 
Nu er nog altijd geen zicht is op een afname 
van het autoverkeer, komt de elektro-auto 
weer in de schijnwerpers te staan. 

Sulky en Plnguln 

De zoemende motoren zijn vooral in Zwitser
land te horen. Daar heet de zonne-auto 
Vosouq', Voiture Solaire pour l'Usage Quoti
dien (Zonne-auto voor dagelijks gebruik). De 
twee typen 'Sulky' en 'Pinguin' zijn de popu
lairste: er rijden er zo'n vijfhonderd over de 
Zwitserse wegen. De accu's worden geladen 
met stroom, die bij voorkeuropgewekt is met 
zonne-energte. 
In het beginstadium werden er proeven gedaan 
met het installeren vanzonnecellen op de au
t.odaken. Dit had echter geen toekomst. doordat 
het systeem nogal breekbaar was. Men meende 

een oplossing gevonden te hebben, door bij 
de bezitters van de elektro-auto's thuis zon
necelsystemen te plaatsen. Maar ook deze 
'thuis-tankstations' bleken niet te werken, 
onder andere doordat er veel ruimte voor 
nodig was. 
Uiteindelijk bleef een tussenvorm van de 
twee ideeên over. Op verschillende plaatsen, 
verspreid langs wegen en in stadscentra, zijn 
zonne-tankstatlons geinstalleerd, voor het 
opladen van de accu's. 
De reikwijdtevan de Zwitserse zonne-auto's, 
de actie-radius, is klein, vergeleken met die 
van de traditionele auto's. Afhankelijkvan de 
snelheid kan er veertig tot vijftig kilometer 
meeworden afgelegd. De ma:ximale snelheld 
vandeSulkyen-dePinguinis vijftigkilometer 
per uur. De auto's zijn dan ook vooral ge
schJkt voor kleJne afstanden en pendelverkeer. 
En niet voor "vakantlereJzen naar Sic111ê of 
Hammerfestt•, aldus J. Dreyer, voorzitter 
van de Regtonalgruppe Sonnenenergte te 
Basel. De zonne-auto kan dus goed ingezet 
worden 1n het woon-werkverkeer (naast de 
fiets!), datvooreen grootdeel nietverder gaat 
dan tien kilometer. Verder biedt de zonne
auto uitkomst voor degenen die er per se een 
tweedewagen op na w1llen houden. De alter
natleve auto's hebben overigens ruimte voor 
twee personen en wat bagage. 
Ook 1n het Westduitse Kassei Is onlangs een 
openbaar zonne-tankstatlon geplaatst. Dit 
gebeurde bij wijze van proef: Kassei telt 25 
zonne-auto's, de enige exemplaren die in de 
Bondsrepubliek rondrijden. 
Nu kleine fabrikanten de kastanjes uit het 
vuur hebben gehaald, en het politieke kli
maat voor de traditionele auto's wat minder 
gunstig lijkt dan voorheen. komen de grote 
autobonzen tevoorschijn. BMW, die veel 
onderzoek doet naar de mogelijkheden. ty
peert het treffend: "Wij zien op korte termijn 
een kunstmatige, door de politiek afgedwon
gen markt voor auto's 1n de volgepropte 
steden•, aldus W. Reltzie van BMW-Duits
land. De autofabrikanten w1llen klaar zijn 



voordat de overheld met dwingende maatre
gelen komt. 
In Franlaijk presenteert Citron de ·c 25' en 
komt Peugot met een variant op de reeds 
bestaande '205'. Belde wagens hebben een 
reikwijdte van honderd kilometer. en een 
maximum snelheid van 90 km/uur. Een 
stap verder is General Motors, die binnen 
eenjaarwil beginnen metserieproduktie van 
de 1mpact'. Prijs: 20.000 dollar. De relkwljd
te Is tweehonderd kilometer, als hij tenmln-

ste niet constant de maximale snelheid van 
170 kilometer per uur rijdt. Al eerder. tijdens 
deolieatsis ln de jaren zeventig. had General 
Motors aangekondigd •spoedJg" 100.000 
elektro-auto's per jaar te zullen produceren. 
Echter, de oliekraan bleef open, zodat de 
plannen 1n de ijskast werden gezet. Maar 
zoals gezegd, het tiJ lijkt gekeerd. De OM
managers geven vaak toe dat ztj handelen 
onder druk van de Amerikaanse regering. 
Die eist regelmatig een verlaging van het 
doorsnee energieverbruik van alle modellen 
van een autofabrikant. het zogenaamde 
'Vlootverbrulk'. De ontwlkkellngvan de elek
tro-auto is voor General Motors een welkom 
mlddel dit vlootverbruik te verlagen. 

bewolking 

Auto's, aangedrevendoorelektrtcltelt, stoten 
geen verzurende stofl'en ult. veroorzaken geen 
smog en maken gem lawaai. Hoewel .zij slechts 
inzetbaar zijn op bepaalde trajecten en bin
nen een beperkt gebied, kunnen de elektro
auto's 200.000 ZWitserse auto's met een 
brandstofmotor vervangen, aldus onderZQe
kers. De priJzen van de elektro-auto's Uggen 
tussen 12.000 en 50.000 gulden. Wle thuis 
een zonnetankstaUon Wil installeren, moet 
er 11.000 gulden bij optellen. 
Er wordt nog hard gesleuteld aan de accu's. 
De gebruikelijke loodaccu Is erg zwaar en 
niet helemaal betrouwbaar. Nieuwere soor-

ten, zoals de natrtum-zwavelaccu, werken 
beter, maar ze bevatten zwaar giftige stoffen. 
Niet mtlleuvrtendelljk dus. 
Mêér bewolkingtreedtop wanneer de zon het 
laat afweten. In Kassei bijvoorbeeld ~t men 
ervan uit dat het zonne-tankstatlonjaarlijks 
650 klloWattuur levert. Tenminste, als er 
jaarlljks dutzend zonne-uren zijn. Als de zon 
'uitvalt', wordt de stroomrechtstreeks uithet 
stopcontact gehaald. Geen nood voor de 
automoblllst, maar de mllleuvrtendelljkheld 

van de elektro-auto wordt er niet groter op. 
Immers de elektdeltelt kan atkomstlg zijn 
van kolencentrales. In zo'n situatle wordt de 
uitstoot van bJJvoorbeeld C0-2 verplaatst 
van de knalpijp naar de schoorsteen. 
Stoot een elektro-auto meer of mlnder C0-2 
uit dan een auto met een benzine- of dlesel
motor:? Om die vraag te kunnen beantwoor
den, moet worden gekeken naar het rende
ment bij het energieverbruik. Volgens EeN
medewerker G. Bakerna ls het •etgenlljk lood 
om oud 'Jzer". In NRC Handelsblad van 19 
met j.l. zegt h'J: -vergelijk je het energiever
bruikvan eenkle1ne autodie op benzinerijdt 
met dat van d~de auto omgebouwd voor 
elektrlcltelt. dan Wint elektrtdtelt met hoo
guit twintig procent besparing. Neem je als 
basis een grotere auto die op diesel rijdt. dan 
Is elektrisch rijden juist ongunstiger•. 
De stroom uit het stopcontact zou ook wel
eens uit een kerncentrale kunnen komen. 
zekér ln landen als Belglê en Frankrijk. Wie 
uit milleu-oogpunt een elektro-auto wil 
aanschaffen, zou zich daar nog eens goed 
over moeten beraden. 
Het Is dan ook belangrijkdat erverderonder
zoek gedaan wordt naar betere en schonere 
accu's, en naar een zo groot mogeDjk rende
ment van de zonnetankstatlons. Verder moet 
bedacht worden dat de zonne-auto slechts 
éénvandealtematlevenvoordehutdtgeauto 
Is. Fletsen Is nog altijd veel schoneren stlller, 
en beter nog is het om te gaan lopen. 
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ENERGIE ATLAS DEEL 4 

Albanië 

~ (Republlka Poppulare e Sb~) 
voert een ona1hankelljke energiepolitiek, zon
der Invoer van energiedragers en zonder ge
bruik te hoeven maken van kernenergie. Wa
terkracht dekt de helft(50 procent) van deelek
trlcltettbehoefte; oliegestookte centrales mr
gen voor 35 procent. gas voor 5 procent en 
bruinkool neemt 10 procent voor rekening. 
Alle energiebronnen worden 1n eJgen land 
gevonden en benut: 1n alle plaatsen beschJkt 
men over elektncltett. Olie Ja de voornaamste 
binnenlandse energiebron. en wordt ook Inge
zet voor verwarming en transport. De gasvel
den van Myzeqe (aan de kust) zijn nog In ont
w1kkellng en beloven een schonere energie
bron dan olie of bruinkool te worden • 
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kansen voor wind 

Over Albanlê Ja verderweJnJ.gbekend. Duurza
me energie zou een grote toekomst kunnen 
hebben, wanneer de windenergiemogelijkhe
den benut zouden worden. In de winter over
heersen koude winden vanuit het binnenland 
naar de kust (de MorJan In het noordoosten) en 
's zomers overheersen de wanne zeewinden (de 
Mistral). In vooljaar en herfst overheerst de Si
rocco 1n het zuiden. Deze unieke w1ndreglmes 
Ujken op de situatle 1n Qillfornlê, USA. waar 
gigantische windmolenparken mogelijk wer
den. 
De Albanezen (ongeveer 2,6 miljoen Inwoners) 
beschikken over bijna 900 megaWatt elektrlcl
tettsproduktlevennogen. In vergelijking met 
Nederland {14,8 miljoen inwoners en 15.000 
megaWatt opgesteld vermogen) heeft Alba.niê 
ruim 65 procent mlnder energie nodig. 
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BRABANTS PROEFPROJECT IN DE IJSKAST 

Aardwarmte valt tegen 

Volgens de Italiaan R. C&rella wordt aardwarmte in 
Europa een belangrijke energiebron. Wereldwijd 
levert aardwarmte nu al een vermogen van ruim 
5000 megaWatt, en staat nog eens 1500 mW op 
stapel. De Nederlandse aspiraties op dit terrein 
zijn vrij bescheiden, omdat een proefboring in 
Asten mlnder opleverde dan werd verwacht. Toch 
geven de onderzoekers de moed niet op. 

Wim Kersten 
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·oe resultaten vielen tegen. Wij hadden gere
kend op een opbrengst van honderdvijftig tot 
tweehonderd kubieke meterwann water per 
uur, maar In werkelijkheld bleek deze put 
slechts veertig kuub wann water van zestig 
graden Celsius te leveren. Daarmee kun je 
eventueel een zwembad verwarmen, maar 
het Is niet voldoendevooreen rendabel groot
schalig project zoals wij dat voor ogen had
den". Ondanks de teleurstellende resultaten 
van de proefboring In Heusden (gemeente 
Asten, Noord-Brabant) vindt Ir G. van Mau
rik (BV NOVEM) niet dat aardwarmte voor 
Nederland mag worden afgeschreven. 

tussen hoop en twijfel 

In augustus 1986 werd op het terrein van de 
gebroeders Aarts gestart met een 'geothermi
sche proefboring', die zeven maanden later 
uiteindelijk tot 1650 meter In de bodem 
reikte. In opdracht van de Dienst Grondwa
teiVerkennlngen (onderdeel van TNO) en met 
ftnanciêle steun van het ministerie van Eco
nomische Zaken en de 
EuropeseGemeenschap 
(samen 2,3 miljoen gul
den) vormde deze boring 
de volgende stap naar 
het antwoord op de vraag 
of aardwarmte In Neder
land een haalbare zaak 
zou zijn. Men speelde In 
die tijd met de gedachte 
om een project van de · -
grond te krijgen waarbij : : · .. 
een oppeiVlakte van ze- · · -. · · 
ven hectare tuinbouw-
kassen (komkommers en 
tomaten) verwarmd zou 
worden met behulp van 
aardwarmte. Dit blljkt 
voorlopig een illusie. Een 
van de betrokken tuin-

... 
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ders, P. Aarts: "Het werd niet wat er van 
verwacht werd. De opbrengst Is te laag voor 
een rendabele economische exploitatie. De 
prijs van het aardgas zou zeker veertig cent 
per kubieke meter moeten zijn, wil aard
wannte voor ons een rendabel alternatief 
worden", Tuinders betalen een speelaal ge
reduceerd tarief voor aardgas van circa 22 
cent per kubieke meter. 

Over het eindresultaat van deze proefboring 
bestonden In 1987 al twijfels. Projectbeheer
bureau Energie-onderzoek, tegenwoordig BV 
NOVEM, beschreef In juni 1987 de eerste 
onzekerheden: "De voorlopige resultatenvan 
het onderzoek wljzen erop dat het geother
misch potentieel van deze formatles onvol
doende zal blijken te zijn voor een - In prin
cipe - renderend praktljkproefproject". En 
ook TNO uitte in die tijd haar twijfels bij 
monde van Ir J. Heederlk: "Er Is hoop om 
daareen concreet project te realiseren. Het is 
wel allemaal zo onzeker, en ik wil geen ver
wachtingen wekken. Maar ik wil ook niet het 

. ~ .. 
. . ...... . 
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Schema aardwarmte-systeem 



beeld oproepen dat het niet mogelijk ~a·. 

aardwarmteprogramma's 

Het programmaU8ch aardwarmteonderzoek 
lilNederlanddateert van 1$79. Tuaeen 1979 
en 1984 werd In het kadervan hetNationaal 
~Aaniwan:nteen Warm
teopslag (NOA-1) het geothermJsch poten
tled van d1verae watervoerende lagen (aqul
fera) op diepten tussen 
1000 en 3000 meter 
gelnventartaeerd. Dit 
gebeurde aan de hand 
van beschlkbare gege
vens van In het verleden 
uitgevoerde olie-. aardg
as- en steenkoolverken
nlng8borlngen. DankziJ 
die Inventarisatle ver
lm!eg men een globaal 
Inzicht voor mogelijke 
aardwarmteprojecten. 
Een tweede Nationaal 
Onderzoekprogramma 
.Aardwannte en Energie
opslag In Aqulfers 1985-
1989 (NOAA) gal de 
aanzet voor de proefbo
ring In Asten. Met deze 
proef wtlde men ener
zijds het geothermJsch 
potentled vandrie op el
kaar gelegen aardlagen 
ondeaoeken. en ander
zijds de technJache en 
economische haalbaar
held van een concreet 
aardwarmteproject na
gaan. Deze proe1bol1ng 
hedt~nd dat het 
gebruikvan geologische 
tnventartsstudles voor 
~scbattm van lf=dher
mJsche reserves met 
grote voorzlchtJgheld 
dient te geschieden. Het 
meest belovende reser
voir. vóórdeproef. bleek 
achteraf een tegenvaller. 
De onclerzoekaos conclu
deren echter dat derge
lijke proetbol1ngen on
ontbeerlJjk zijn omdat 
bepaalde theoreUsche 
opUmlst1sche 'VOOI8tdlln
gen tljdlg kunnen wor
den achterhaald. 

toekomstmuziek 

Voor de 'Asten-lokatie' beveelt Ir Heededk 
aan om een zogeheten geothennl8che test
doubletlntertchten:eendubbeleputmetln
jectleput en produkUeput. Het warme water 
(60' C) wordt vanuit hetondergrondsereser
voir lndeprodukUeputomhooggepompt. via 
een warmtewisselaar geleld. waar de warm
te wordt afgestaan aan een warmtetran
sportleldlng. en venrolgens afgekoeld (32' C) 

door de Injectieput In het oorspronkelijke re
servoir teruggepompt. 
Op dJe wijzie zou In Asten het eerste Neder
landse prakUjkprojed. kunnen woroen ge
realiseerd meteen warmtevermogen van 3,8 
megaWatt. 

Voorlopig een zeer bescheiden resultaat. ze.. 
ker In vergelijking met de huldJge situatle In 
Itall~ waar men over een vermogen van 651 

Proefboring te Asten, ja'lUar1 198 

megaWatt thermlach kan beschikken. In 
Noord-I~ wordt aardwarmte vooral ge
bruikt voor stadsverwarmJ.ng. verwarming 
van tuinbouwkassen en elektrici
teitsopwekking. De warmte (vaak tempera
turen boven 150· Celsius) ligt In die regio biJ 
wtj2Je van spreken voor het opscheppen. Neder
land moet eerst wachten op het derde Natlo
naal Onderzoekprogramma Aardwarmte. 
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GELDINZAMELING VOOR SLACHTOFFERS 

De hoge prijs van Tsjernobyl 

De herdenkingvan •vter jaar Tsjemobyl' is voorbij. 
Nog nooit sinds de ramp op 26 aprl11986 hebben 
de media in de wereld zoveel geschreven of laten 
zien over deze nucleaire ramp, cUe nog steeds 
voortduurt. Voor het eerst kregen ook de Russen 
zelfuitgebreid te horen hoe de stand van zaken Is. 
In Nederland werd, evenals in Denemarken, West
Duitsland, Zwitserland en de Sovjet-Unie geld in
gezameld voor de hulp aan bestraalde mensen, 
met name de kinderen. 

Peter Bielars, 
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Vlak voor de herdenking op 26 april kwam 
veel, tot dan toe onbekende, Informatie over 
de kernramp naar buiten. Zo publlceerde de 
Pravdaop 17 aprileenintervlewmetJoerilz
rael. Hij Is voorzitter van het staatsinstituut 
voor hydrometeorologte. Het Is één van de 
weinige instellingen die alle gevolgen van de 
ramp verzamelde en doorgaf aan de autort
teiten in de door Tsjemobyl getroffen repu
blieken Wit-Rusland, de Oekraine en de 
Russische federatie. Bovendien verzorgde zij 
de Informatie voor de centrale regertng in 
Moskou en het Centraal Comit~. 
lzraelzegt in datinterviewdat de hoeveelheid 
straling in een gebied van ongeveer 1670 
vlerkante kilometer eind vorigjaar nog steeds 
even hoog lag als net na de ramp. •Er Is 
sprake van stabilisatie, niet van veJbete
rtng•. Nu blijken ook stralingskaatten te 
bestaan van alle gebieden met een besmet
ting hoger dan 5 curie. Dan gaat het om een 
gebied van m'n 30.000 vierkante kilometer. 
Volgens lzrael leverde Tsjemobyl een stra
lingskrtngloop op. Wat ontsmet werd, raakte 
opnieuw besmet, doordat er bijvoorbeeld met 
besmette matertalen gebouwd werd of door
dat radioactieve regen in veevoer terecht 
kwam. Ook auto's en machines brachten 
radioactief vuil mee. 

Milleu-activisten en medici vinden hetweinig 
zinvol om kinderen ult de besmette gebieden 
tijdelijk naar het buitenland te sturen. Ze 
vrezen datdeze kinderen een grote fysieke en 
psychologische shock oplopen. Bovendien is 
hetgeen blijvende oplossing. Op hetogenblik 
Is men bezig in verschillende perloden in 
totaal tienduizend kinderen uit Wit-Rusland 

naar Cuba te sturen. Daartegen is veel pro
test gerezen, omdat Cuba vanwege het tropi
sche klimaat alleen mensen met een me
disch attest waaruit blijktdatzij gezond zijn. 
toelaat. 

De Nederluxemburgse omroep R'IL-Veroni
que, om precies te zijn Tineke, laat tussen 3 
en 17 augustus 250 kinderen over komen 
voor een vakantie in Nederland. Daarvoor 
heeft vooral het bedrijfsleven de middelen 
gegeven. Ter plekke in de Sovjet-Unie wordt 
echter om geld gevraagd, zoveel mogelijk 
geld om ziekenhuizen te kunnen bouwen, 
want daaraan Is een chronisch gebrek. Ook 
geld voor medicijnen, voor personeel en voor 
apparatuur. Het Informatiebulletin van de 
Sovjet-ambassade in Den Haag noemt als 
belangrtjkste hulp ook medische appara
tuur en medicijnen. 

Fictie en factie door elkaar 

Alle werkers binnen de ingestelde mne van 
dertig kilometer, gerekend vanaf de ramp
centrale, kregen na êên à twee maanden 
sytnptomen van bestraling. Het ministede 
van Volksgezondheid stelde geen diagnose, 
want het was officieel niet vast te stellen dat 
de kernramp de oorzaak Is. 

Toen de ernst van de ramp bJJ 
de bevolking duidelijk werd, 

naeendagoftien, renden de mensen naar de 
apotheken om jodium te kopen om de schild
klieren te verzadigen met niet-radioactief 
jodium. Datjodium werd in geconcentreerde 
vorm gedronken, en velen hebben nu last 
van hun schildklieren. Er was geen duidelij
ke voorlichting over wat ze moesten doen of 
laten. 
Bij alle zwangere vrouwen in de dertig-kilo
meterzone werd verpllcht abortus gepleegd. 

Toen de ramp bekend werd, 
hoopte de ene helft van de 

bevolking dat de andere helft dood mu gaan. 
Dan kregen zij het beter. Zulke wrange grap
pen en sickjokes waren en zijn normaal in de 
buurt van Tsjemobyl. 

De ramp Is al lang geleden 
voorspeld, door Nostradamus. 



Er ziJn zelfa aanwijzingen In de bijbel dJe de 
cataatrofemuden aankondigen. 'Tsjemobyl• 
betekent •aJeem•. een kruid dat voorkomt op 
plaatsen die als onheilsplekken beschouwd 
worden. Dus de naam van de kernreactor 
vroeg er al om. 

Op de radJo wordtelkevrijdag 
bekend gemaakt welke land

bouwprodukt.en betrouwbaar en onbetrouw
baar zijn vanwege de radloacUvtteJt. De me
dedelingen voor .land- en tuinbouw klinken 
In de Sovjet-Unie anders dan elders. 

-Er heereen hier voedseltekor
ten. dus eten de mensen allea 

wat ze lamDen latjgen. dus ook bestraald 

voedsel Het schijnt Zèlfs dat er bestraald. 
onbetrouwbaàr voedsel wordt ge&porteero 
naar Polen en ml88dden zlfs naar het Westen. 
In onze Janden Is alles mogelljk •• aldus een 
Komsomol-~. HIJ maakt zich boos. 
Diverse organisaties maken zich nu kwaad 
CNer de omstandigheden. De Groene Aarde 
(Zelenl SviU. de Unie van Tsjemobyl en de 
Unie van beatraaide Reddingswerkera en 
Ruch (Jongerenorganlsatlee In de Oekralne) 
komen In opstancl. 
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VERSLAG VANUlT.KIEV 

Denj Tsjernobilskoï tragedii 
De vier kerncentrales van Tsjemobyl gaan deflnl
tlef dicht. De autoriteiten hebben dlt begin Juni 
laten weten. Deze bHilsslng wekt welnlg verras
sing meer na de stortvloed aan soms lugubere In
formatie dle vrijkwam tiJdens en na de herdenking 
van de ramp. Tot en met het KremliD en de Prav
da toe werd duidelijk gemaakt hoe e~tlg de 
altuatle rond deze stad 11 geworden. Wim Kenten 
was rond de herdenking op 28 aprliJn Kiev te gas~ 
op een congres over· •hoe het nu verder moet na 
Tajemobyl". 

Wim Kersten 
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VIssen uit bet stuwmeer van de Dnjepr bij 
KievZijn onbetrouwbaar. Toch wordtervolop 
gevist. De vissen Uchten 1n bet donker op. 
doordat ze vol radioactlef cesium. stronUum 
enjodlum zitten. Drtnkwater wordt sinds de 
rampvlerjaargeledennletmeerultbetstuw
meer betrokken. Paddestoelen zo groot als in 
de boekenvan KuU.)ewordengezocbtm~t een 
gefgert.eller, omdatdie reageren op de radlo
acUvttett. Er 18 een tekort aan batterijen voor 
de getgerteJJers. Gebrek aan geld Js. er ook 
voor de evacuatie van 120.000 mensen uit 
Wit-Rusland. De schade als gevolg van de 
ramp wordt voorlopig geraamd op ruim 900 
mJJjard gulden. Voor de SoVjet-regering In 

Elke dog grote schoonmaak In Kiev 

Moekou een onmogelijke rekening. De lm
mat.erl6Je schade Is niet te becijferen. 
De ~In rijdt via het traject Brest-Klev over 
een afstand van 400 kJlometer net onder 
langs de beruchte Prtpjat-moerassen. "Het 
land van Tsjemobyl.llgtervredlgblj. Aanhet 
voorbijtrekkende landschap 18 niet te zien 
wat zldl een eind verderop beeft afgespeeld 
In 1986. Krassende kraaien overstemmen 

het gebonk en de cadans van de tretnwtelen. 
De eerste zwaluwen scheren over. Berkebo
men, scbtetwllgen en riet. Veel dode bomen 
zonder bladeren. Ook bier slaat de luchtve
rontrelnfglng ongenadlg toe. Twee vrouwen 
trekken een eg over een stukje omgeploegd 
land. Verderop worden krislaas touwen 
gespannenovereenveJdjeomteverh.lnderen 
dat vogels het zaad wegpikken. Er wordt 
gewoon gemald en geoogst alsof er niets 
gebeurd 18. Het gebled Is moerassig. Op 
droge stukken grond staan eenvoudige bak
stenen hutsjes met golfplaatdaken 

onbehagen 

26 aprlll990: Alle Russtsche k:i'anten open
en met een foto van de vernielde kernoentra
Je van Tsjemobyl. Vler jaar geleden voltrok 
zich op honderd kilometervan Kiev de groot
ste nucleaire ramp uJt de geschiedenis. BIJ 
bet zien van die kranten ontstaat een gevoel 
van onbehagen. Oelukklg la het vier jaar 
geleden. Stel je voor dathet gisteren gebeurd 
was..... Hoe kom je hier als buitenland« zo 
snel mogelijk wq(l Het duurt mlnstens vier 
dagen voordat je een kaartje voor een zlt- of 
slaapplaats 1n de trein kunt bemachtigen. In 
de hal van bet botel hoor Ik Oarden Neder
lands: "De wind, de wolken. Tsjemobyl·. Het 
bliJken twee Nederlandse zakenmensen van 
de flnna Hendrlks uit Boxmeer. Ze zijn op 
zakenreis en bewegen zich In een andere 
wereld dan .lko maar ze bespeuren dezelfde 
onrust bij hun handelspartners. Tsjemobyl 
leeft als nooit tevoren. BevoJidng en bezoe
ken zijn ongerust. 

HetBagdan ~plein zlet 's a.voals 
zwart van de mensen. Daarbovenuit wappe
ren de officiêle zwart-rode vlaggen van de 
socta11sUsche republiek Oek:raine en de om
cleuze blauw-gele vlaggen van de Oekral.ne 
van zeventig jaar geleden. Er zljn ook veel 
groene vlaggen te zien van de Zelenl Svlt 
(Groene Aarde), de m1JJeubeweglng. Allevlag
gen zijn voorzien van een zwarte rouwwlm
pel. Heren met aktetassen en dames met 
boodschappentassen. onderweg naar huls, 
blijYen staan en sluiten zich aan bU de massa. 
Naar schatting 30.000 Inwoners van Kiev 
nemen deel aan de herdenklogvan Tsjemo
byl. Op spandoeken etaan teksten clle in
gaan op de ramp zelf ("300 keer ergerdan H1-
roshlma1 en op de politieke situatle In de 
Sovjet-unie (•de ramp van Tsjemobyl en de 
b}Qkkadevan Utouwen. dat kan alleen 1n de 
Sovjet-unie•). Twee uur duurt de herden
klngsmanlfestatle, die een combinatievormt 



van een religieuze kerkdienst (met koor en 
metropoliet), een nationallstlsche demonstra
tie tegen het bewind In Moekou en een uiting 
van onmachtomdat de mensen dèwaarheld 
niet kennen. 
•pas tien dagen na de ramp, na de 1-melma
nlfestatle. kregen we te horen wat er aan de 
hand was•, vertelt Nikolal S. • Je kunt je 
voorstellen dat we enorm kwaad waren. Maar 
nu kunnen of dwven ze ons nog steeds niet 
te vert.ellen hoe het erbiJ staat. Er moet 
beslist worden over plannen tot ontsmetting 

en evacuatie van de ergst getroffen gebleden 
bult.endedertlg-kllometermnewaarnogveel 
mensen wonen•. 

•Alleen alln de OekraJne moeten ruim ~ 
miljoen IDC08Cil ~ maar die wfDen of kunnen 
niet. Er Is geen geld. om elders opnieuw te 
gaan wonen•, klaagt een ambtenaar van de 
Komsomol, de jeugdorganisatie van de 
Communistische Partij In de Sovjet-unie. 
Nog eens twee miljoen Inwoners uit de repu
bliek Wit-Rusland, ten noorden van Tsjemo
byl, zouden ook moeten verhuizen. 

dodenherdenking 

·Gospodle pomlloet• (De Heer ziJ met ons) 
zingt het koor, terwijl de trolleybus geruis
loos en loodvrij langs de mensenmassa rijdt. 
Stilte. De klokvan de Softa-kathedraal slaat 
dertien keer en het klokkespel produceert 
een strene-achtlge mebdte. De gelijkenis met 
de jaarliJkse dodenherdenking In Nederland 
op de Waalsdorpervlakte Is treffend. Twee 
spreeksters uit Zweden en Polen betuigen 
bultenlands medeleven. •En toen het begon 
te regenen, vier Jaar geleden, dachten we aan 
jullle. We denken al die tljd aan de mensen 
hier In de buurt van TsjernobyL Ook wij 
willen onze kinderen een schoon milieu en 
schoon eten geven·. Een Tsjechische en een 
Jsraêllsche vlag benadrukken de bultenland
se bewogenheid. 
Om acht uur 's avonds wordt weer een mi
nuut stilte In acht genomen. De straatver
lichting beglot In de schemering te knippe
ren als een waarschuwingssignaal. Plotse
ling horen we In de verte de claxon van een 
auto. Dat geluld zwelt aan wanneer alle 
automob1llst.en om één minuut over acht 

hun bezorgdheld Uiten door te claxonneren. 
Het Is alsof een sirenegolf opstijgt vanuit" de 
stad. 
Wanneer de manifestatle Is afgelopen, trek
ken grote groepen mensen door de straten. 
Het Is een onaangekondigde demonstratie 
van natlonallsten die eigenlijk zo snel moge
lijk los van Moekou wlllen. Polltie en velllg
heldsmensen regelen alleen het verkeer. De 
Oekralense overheld staat achter de mani
festatie. Men heeft zelfs opvallende 'b11l boards' 
geplaatst met teksten als -vier jaar Tsjemo-

byl tragedie· en 
•om niet te ver
geten•. In Kiev 
hangen overal 
rode vlaggen ter 
gdegenheld van 
de komende 1-
mdv1er1ng. Ook 
die vlaggen heb
ben zwarte wim
pds. Zelfs het 
kolossale ge
bouw van de 
KGB vlagt met 
zwarte wimpds. 
De Moskouse 
Mies Bouwman 
van Neva-Tele

vlsle maakt om mlddernacht bekend dat er 
ruim 70 miljoen roebeits binnengehaald tiJ
dens de Tsjemobyl-marathon-ultzendlng 
(I'eleton) van die dag. Over de bestem.m.lng 
van dat geld (het eindresultaat werd 236 
mJljoen roebel) wordt In Kiev getwijfeld. De 
OekraJners zl.jn sceptJsch omdat de opbrengst 
van een collecte In 1986 niet besteed werd 
aan de slachtoffers van de Tsjemobyl-ramp. 
maar Ult.eindelijkverdwenen Is op het mlnls
terle van Atoomenergie. Daarmee zouden 
mat.erlalen gekocht zijn om de reactor af te 
grendelen van de buitenwereld. 

Op de terugreis, In de trein naar Polen, vraag 
Ik me af of zo'n trip wel gezond Is. We tutren 

Herdenking van de ramp (Kiev. 26 april1990 

met eenvaartjevan tachtigkilometerper uur 
op honderd kilometer van de rampcentrale 
door een gebled dat volgens offidêle gege
vens besmet Is met cesium (1 tot 5 curie per 
vielkante meta:t. Kan die tmn niet wat snelb? 
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MAGER ANTWOORD OP KERNENERGIE 

Duurzame energie in de 
Sovjet-Unie 
Als gevolg van 'Tsjernobyl' Is de belangstelling voor duurzame en niet ver
vullende energiebronnen in de republlek Oekraïne sterk toegenomen. 
Omdat de aandacht in de afgelopen veertig jaar volledig naar kernenergie 
uitging, staan duurzame energiebronnen nog in de kinderschoenen. Op 
papier zijn er veel mogeUjkheden voor zon, wind en biogas, die met hulp van 
Nederland en Denemarken uitgebuit zouden moeten worden. 

Wim Kersten 
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Ze lijken op omgevallen helikopters. en het 
zijn windmolens. Op het experlmenteerter
retn "Polygon" staanachtkloekewtndmolens, 
met leder zes wieken In een cirkel opgesteld. 
Samen vormen ze een model voor windmo
lenparkjes In de Oekraine. De wieken zijn 

afkomstigvan gesloopte MI-8 helikopters die 
na het" Afghanistan-avontuur" overbodig zijn 
geworden. Veel oorlogstuig wordt momen
teel In de Sovjet-Unie ontmanteld en gecon
verteerd In maatschappelijk nuttige produk
ten. 
"Polygon"ls sinds 1978 het proefstation voor 
duurzame energiebronnen, op 50 kilometer 
ten westen van Kiev. Het station Is opgezet 
door medewerkers van het Elektrodynamisch 
Instituut van de Academie der Wetenschap
pen. 
De waarschuwing vooraf ("Het zal er voor 
jullie allemaal wat prlmltief uitzien") was niet 
overbodig. Een wlllekewige Nederlandse MI'S 
is beter uitgerust met rnaterfaal en Instru
menten dan dit Russische centrum. On
danks het gebrek aan behoorlijke spullen 
zijn projectleider Oleg Denlsenko en zijn 
mensen optimistisch over de toekomst: "Deze 
windmolens Zijn gebouwd In 1981. Het zijn 
slechts modellen om ervarlng op te doen met 
windenergieparken •. De molens (leder 20 
kiloWatt vermogen) staan stU doordat. zo 
wordt verteld, het slechts In bepaalde perlo
den waait In deze regio. 

papleren projecten 

Op het Krlm-schieretland, aan de Zwarte 
Zee, waait het harder en vaker. Daar wordt 
een grootschaligwindenergiepark (met verti
cale windturbines van 1 megaWatt) gepro
jecteerd dat in samenhang met zonnecollec
toren, blogasinstallaties en een getijde-ener
giecentrale 253.000 Inwoners van de stad 
Jalta te voorzien van elektriciteit en warmte. 
Een geintegreerd energiesysteem dat onge
veer zestig procent van de energiebehoefte 
moet dekken. 
Volgens Stepan Kudtja. hoofd van de afde
ling alternatleve energiebronnen, kan 10 tot 
20 procent van de energiebehoefte In de 
Oekralne gedekt worden met duurzame 
energie. "Maar dan moet de zaak wel anders 



worden op~t dan de Jalta-ptannen•. Er 
bliJkt onenigheld te bestaan over aanpak en 
opzet van de rueuwoe energiebronnen. De 
Denlaenko-groep wfl het probleem goota en 
~tachaltg oploeeen. t.erwgl de Kudlja-groep 
een kleinschalige en geleldeUJke ontwikke-
ling voorziet. Het Jalta-plan bestaat overi
gens alleennogmaaroppapter. omdat er nog 

geen geld en technologie beschJkbaar Is. 

Technologie Is een sleu~p geworden. 
doordat de ontwikkeling van windenergie Is 
gestaakt ten voordele van kernenergie. V6ór 
de Tweede Wereldoorlog funcUoneerden er 
Windmolens (van 100 kW) op de Krlm. die 
door de Duitsera zijn neergemaaid. In de 
viJftiger J~ draalden er In de Sovjet-Unie 
circa 50.000 kleinerewindmolens die met de 
aanleg van een grootachaJig koppelnet ovoer
bodJgwerdenvaidaanl. Tothetelndevande 
jaren zeventig werd er geen aandacht ge-
schonken aan duwzame energiebronnen. 
Nu. na Tsjemobyl, wfl men met een grote 
lnhaalmanoeUV'l'e In de pas gaan lopen met 
Denemarken en Nederland. de twee gidslan
den op cUt gebtecl. Beglil april 1990 werd In 
Moekou een Staatscommisale voor Weten
schap en Techniek Ingesteld. waarondereen 
ComJ~ voor Wlndalergle mJSOrteert. Dit 
com1t6 bepaalt uttelndeJljk welk ~le
nontwerp won:lt gekozen en geOnanderd. 
Binnen het E1ekt:rodynamle Instituut "VUOldt 
samengewerlrt met de flrma Antonov, de 

constructeur van grote vUegtutgen. en twee 
ln.genleUlllbureau's. Op termijn wU de Kudr
ja-groepeen)olntventure•metRussischeen 
woesterae ondernemingen om de produktie 
van betrouwbare windturbines op te zetten. 
De molens moeten bovendien goedkoop zijn. 
hetgeen pleltvooreen produktie In de Sovjet
Unie zelf. Geld voor de aankoop van buiten-

Jandse molens Is er met: wel goedkope ar
beidskrachten. 

energiebesparing onderbelicht 

Een belangrijke energiebron moet nog wor
den aangeboord: energiebesparing. Dit be
grip komt In de Ruaslsche taal niet voor. 
Radlatoren zijn niet uitgerust met knoppen. 
Als het In huls te warm wordt zet men een 
raam open. Incidentele pogingen van bur
gers om regeJJmoppen gelns~ te kriJ
gen stuftten op verzet van de directie van de 
st:adsverwarmlng Elke centrale heeft 
een opgelegd plan dat Uitgevoerd moet wor
den. Hoe meer warmte af~t wordt. hoe 
hoger de premlel De industrie slokt drie-
kwartvan alle energie op en de huishoudens 
verbruiken slechts 8 procent. In Nederland 
Is dat respectleveUjk 50 en 30 procent. Vol
genatnsiderswordtlndeSovjet-Uniedehelft 
van de energie gewoonweg verspild. doordat 
de priJzen (nog) laag zijn en doordat de em
clency abomlnabells. 
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BUITENPARLEM ... 

De stroomkoopman en het milieu 
Wilbert Willems 
lid Tweede Kamer 

Groen Unks 
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In Juni besprak de Kameroomml88le voor 
Economische Zaken met mlnlater Andrle&
sen het Elektrldteltsplan van de SEP-voor de 
periode 1991-2000. Een Ujvtg boekwedc. terwiJl 
ook de antwoorden op de vele vragen vanuit 
de Kamerfracties nog een heel boekwerk 
vulden. Ik wll daar een paar onderdelen 
ultllchten. Allereerst de kemenergle-dlscus
ste. De SEP stelt voor om Dodewaard laBger 
dan gepland, dus ook ná 1995, open te 
houden. Dan heeft die kerncentrale 25 jaar 
gedraald. Ditvoorstel wordt gemotiveerd met 

de wens om de nucleaire kennis op peil te 
houden tot de beslultvorming over nieuwe 
kerncentrales 1s afgerond. Het Is het mveel
ste signaal dat de kemenergtelobby haar 
strijd nog niet heeft opgegeven. Opvallend 
daarbiJ Is ook dat. hoewel het Elektrlcltelts
plan bol staat van de fraaie mllleuvoorne
mens, er geen woord gewijd wordt aan de 
enorme mllleuproblemen en -risico's van 
kemenergle. SelectJeve be-mrgdheld, heet dal 
De mllieubeweglng kan dus ook nog niet op 
haar lauweren gaan rusten. 

Een ander dl8CU88lepunt is de wens van de 
SEP om op grote schaal over te gaan op ko
lenvergassing, onder andere te Buggenurn 
en Borssele. Zowelvanultdemllleuorganlsa
ties aJs vanuttdeenergledlstrlbutlebedrlJVen 
worden dle plannen scherp bekritiseerd. Het 
mag 'Weliswaar een mindervervullendevorm 
van kolenstook ziJn dan gebrulkeUjk. maar 
het leidt tot een mlnder hoog energlerende
mentdanklelnschallgewarmte-kracht-een
heden, en tot een mlnder gunstig milleuren
dement dan gasgestookte eenheden. Met 

name de uitstoot van 
C0-2 en de broeikasef
fecten daamm zullen 
de doorslag moeten 
geven om tenminste 
voorlopig alles te zetten 
op energiebesparing en 
decentrale opwekking. 
Nieuwe kolenvergassen 
zorgen voor een ave
rechts effect en lelden 
tot nieuwe overcapad· 
telt 

Ook het wanntep)an van 
de SEP • vijf nieuw te 
bouwen SlEG-eenhe
den van 250 megaWatt 
- ondenrlndt daarom 
veel kritiek. Eerst zal 
dwdelljk moeten zijn 
waarde behoefte aan al 
die restwarmte voor 
nodig ls. Gaan we weer 
nletl'We volstrekt onren-
dabele stadsverwar

mlngsprojecten opzetten dle U'ltelndelljk het 
energleverbrulk eerder stimuleren dan af. 
remmen? En wat Is de rol van de gemeenten 
en energiebedriJVen? ZJj zouden tochjuist de 
decentrale èlektridteltsopwekklng gaan or
gantseren 1n plaats van de SEP? Daarvoor Is 
vorigJaar de Nieuwe Elektr:lclteltswetdoorde 
Kamer aangenomen. Kortom, de SEP doet 
zich lil1lleubewuster voor dan ze door haar 
koopmansgeest kan wa.annaken. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Type: LW 15n5 
Diameter rotor: 15,6 m 
Vermogen: 75 kW 
Ashoogte mast: 24,5 of 32 m 
Uitvoering mast: Buismast, volblad verzinkt 
Wieken: 2-bladig, glasvezelversterkt 

polyester 
Toerental: Variabel, ao-120 omw.lmin. 
Generator: Asynchroonsysteem met 

mutatorregeling 
Krui-inrichting: Geheel automatisch 

werkend kruiservosysteem 
bediend door windvaan. 

Werkgebied: Windsnelheid: 3- 40m/sec. 

ENERGIE-oPBRENGSTEN 
Locaties Wind- Opbrengst/jr: 

snelh. op 
ashoogte 

Binnenland 4-5 mis 70.000-100.000 kWh 
Kustgebied 5-6,5 mis 100.000-160.000 kWh 
Pal aan de 
kust 6,5-8 m/s 130.000-200.000 kWh 

UNIEKE KENMERKEN 
• Fait-safe ontwerp d.m.v. meervoudige vei

ligheidssystemen. 
• Hoog beschikbearheidspercentage. De 

windturbine blijft ook bij zware storm in 
bedrijf en levert dan zijn nominale vermo
gen. 

• Daar de molen met een variabel toerenlal 
werkt, leVert de molen bij lage windsnelhe
den ook reeds vermogen. 

• Hoog rendement. De opbrengsten van de 
bestaande molen verschijnen regelmatig in 
de "Top-tien" van Nederland. 

• Zeer laag geluidsnivo. De Lagerwey wind
turbine behoort tot de geluidarmste en kan 
daarom ook in rustieke omgeving geplaatst 
worden. 

• Lage onderhoudskosten tegen vaste prijs 
per jaar. 

• Een jaar volledige garantie op onderdelen 
en uitvoering. 

LAGERWEY WINDTURBINE 
Garderbroekerweg 175 
3774 JO KOOTWIJKERBROEK 
Tel.: 03423-2265/2353 

Technieb ban anders ... 
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. Entoch 
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. 

ROill Rijben 

TS.JERNOBYL 1986·1990 
• 31 officiële doden· 

• 3000 ernstig zieken· 
• 1 miljoen mensen met 

genetische schade· 
• 17 miljoen mensen in gevaar' 

·elke dag worden nieuwe 
radioactieve haarden ontdekt • 
Op verzoek van organisaties 

uit de Sovjetunie wordt 
geld ingezameld voor 

medicijnen en onderzoek. I.s.m. 
Vereniging Milieudefensie en 
Milieukontakt Oost-Europa. 

GIRO 4208201 Stichting Allicht, 
Postbus 8107, 5004 GC TILBURG 
013-351535 (ma/wo/vrij. middag) 

v e r e n g n g 

Postbus 750, 3500 AT Utrecht 
Biltstraat 110. Tel. 030· 734422 

Drukkerij 
..... ezclado 

Drukkerij Mezclado v.o.f; 
Lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 44 22 99 
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BRAN DSTOF 
NMP+ of NAP+ 

In dezelfde week waarin het Natio
naal Mllleubele1dsplan Plus (NMP+) 
verscheen, gaf het ministerie van 
Economische Zaken het groene licht 
voor de bouwvan een nieuwe poeder
koolgestookte elektrlclteltscent..rale op 
de Maasvlakte. In het NMP+ wordt 
(beperkt) aangedrongen op reductie 
van de C0-2-ultstoot In Nederland, 
terwijl kolencerit.ra.les juist tot de grote 
veroorzakers behoren. Dat staat wel 
slordig, maar het Is het gevolg van 
een stammens trijd tussen de minis
terles van VROM en EZ. Toch hadden 
ze een mooi compromis kunnen slui
ten: de Maasvlaktecentrale wordt drie 
meter hoger gebouwd om de te ver
wachten zeespiegelstijging (als gevolg 
van C0-2-ultstoot en broelkasetiect) 
te omzeilen. De extra bouwkosten 
zouden worden verrekend met de 
stroomprijs van de nieuwe centrale. 
Maar zo creatief Is Den Haag niet. 

Costa Rica atoomvrij 

De regering van Costa Rica 
heeft een wet in voorberei
ding die het houden van 
kemproeven op. en he t ver
voer van kernwapens over 
het Costarlcaans grondgebled 
verbiedt. Costa Rica wil de 
voorhoede vormen In de strijd 
tegen kernwapens en de ver
nietiging van het mUleu. De 
maatregel wordt In juli offi
cieel bekend gemaakt op een 
Internationaal milieusympo
sium dat van 13 tot 15 jullln 
Costa Rica wordt gehouden 
en waaraan tweehonderd 
deskundigen uit twintig lan
den deelnemen. Overigens 
heeft Costa Rica al lang geen 
leger. 

Steenkool uit Zuid-Afrika 

In 1989 heeft de Europese Gemeen
schap de invoer van Zuidafrikaanse 
steenkool opgevoerd met 7,2 procent. 
De groei van de Import komt vooral op 
naam van België (+ 32.8%). Groot
Brittannië. Italië en Spanje. De Ne
derlandse invoer is gedaald met 32.2 
procent. wat er volgens Insiders op 
kan Wijzen dat de Nederlandse invoer 
via België verloopt. Kernenergieland 
Frankrijk staakte In 1986 de Invoer 
van "witte" steenkool. maar staat in 
1989 weer op de lijst van lmporUan
den. Ook voor doorvoer naar andere 
landen? Ondanks sanctiemaatrege
len gaat de handel door. 

De val van Vandellos-I 

De Spaanse kerncentrale VandelJos-
1. ten zuiden van Tarragona. gaat 
dicht. De reactor lag al enige tijd sUl. 
nadat er in oktober vorig Jaar een 
flinke brand woedde. De bedrijfslei
ding verklaarde dat de brand "voort
durend onder controle" was. maar 
brandweerlieden hadden technici 
horen roepen dal "de reactor op hol 
slaat". Volgens de vakbond was de 
brandweer geheel niet op een derge
lijke taak voorbereid. Zo werd er 
geblust met water (In plaats van 
poederschuim). waardoor de koelpom
pen bijna sUlgelegd werden. Dit had 
kunnen lelden tot een doorsmelting. 
Het Internationale atoomagentschap 
IAEA noemde het "het ernstigste in ei
dent in een Europese kerncentrale 
slnds Tsjemobyl". Bevolking en op
positie - het was nog verkiezingstijd 
ook - eisten sUllegglng en ontmante
ling van de centrale. 
Eindelijk valt dan het doek voor 
Vandellos-1. Nu nummer 11 nog! 

.___BRAN DSTOF 
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