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MOLENFABRIKANTEN KRIJGEN STEUN NUTS-SECTOR 

In 5 jaar 5 keer meer windenergie 

Fabrikantenvan windmolensmeteenvermogen van 
vijfMegaWatthebbende laatstemaanden eenflinke 
impulsgekregendooreenam.btleuslnvesterlngspro
grammavanachtenergle-dlstr:lbutlebedrijvenlnNe
derhmd.Dezeene1'Jllebecbijvenwl11ennamelijktot1995 
voor250MW aanwindvermogen realiseren. Dehut
dlgewlndmolensleverenlntotaalongeveer50MW. 

wtrxbroJenfabdkantendegelegenheldJnt.eschr!lven 
opordersvoorwtndmolensvan5MW. Ermoeten 
ookwindmolensgebouwd wordenvan25MW. 
Daarvoorzijn echterexpliciet de drie grote en 
bekendeNederlandsefabrtkantenvanwtndmo
lensbenaderd:Nedwtnd.eendochterondernemtng 
vanHollandlaKloos, WlndmasterenHolecPro
jects. Metdeze firma's hèbben deenergte-dl
strtbutlebedrtjven namelijkal jaren contacten. 
Voor het project blijkt veel belangstelling te 
bestaan, zowel uit binnen-als buitenland. 

~~~~~mmmm~~~~· 
gekregen.Dedeelnemendeenergtebedrtjvenztjn 
de PNEM In Noord-Brabant, de PZEM in Zee-

11 

de energiebedrijven lagere prijzen te kunnen 
bedingen en een betere kwaliteitwindmolen te 
krtjgen.Deteplaatsennle~wlndmolensmoeten 

JangsdekustenhetiJsselmeerkomen te staan. 
De meestevan de achtdeelnemende energie
bedrijvenzijn tevlnden1ndekustprovlnc1es. 
Het EnergiebedrijfvoorGroningen enDrente 
{EGD) doet niet mee aan Wind plan. Het EGD 
heeftem~~tdften~ 
meUn totaal vtjfttgMW aanwindvermogen wil 
gaan bouwenaan de Groningse kust. Deze BV 
wtlopdenduurooklandelijkgaan-werken. Begin 
voJgendjaarrondthetenergtebedrtjfhetmarkt
onderzoeknaardebelangstelllngvanafnemers 
af. 

b---=---· - ' . 'i ~· •· 
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Peter Bielars 

Windmolens In Sleegebled-Noord 

Jand.hetGEBRotterdam.EMGOlnZuld-Holland, 
dePENlnNoord-Holland, EnerglebedrtjfLJs
sebnij,dePGEMinGelderlandenhetPEBFrtes
land. Dezeachtbedrijven strevenernaarmeer 
collega-bedrijvenvoorhetplanwarmtemaken. 
Zehebbenztchbegtnseptemberverplichtsamen 
tewerkenaanderealisattevandegenoemde250 
MWtn 1995. Doorgezamenlijkopdrachten te 

alkht-rDr/dcc.l990,rr.6 

achterstand 

Wlndplantseenforsestapopwegnaardedoor 
deoverheld nagestreefde 1000 MW aan wind
vermogen lnhetjaar2000. Maardie stapisook 
hard nodig. Totnutoewordendeprognosesmet 
betrekkingtotwindenergie niet gehaald. Het 
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verkrijgenvanvergunningen vooreenwindmo
len levertmeerproblemen op dan enkele Jaren 
geledenwerdverwacht De RJjksplanologtsche 
Dienst (RPD) heeftonderzochthoeveel vermo
gen indekustprovincies geplaatstkan worden 
zonder belemmeringen op te werpen voorbest
aande bebouwingen, natuurgebiedenen vogel
concentraties. Bovendienmoeten demolens in 
windrijke gebledengeplaatst worden. De RPD 
komt dan uit op lokaties die In totaal goed zijn 
voor ongeveer 600 MW. 

In de nabije toekomst kunnenzonderal te gro
te problemen lokaties gevonden worden voor 
nogeens600MW,Intotaaldus 1200MW.Zeeland, 
Zuid-enNoord-Hollande'nFrteslandbJedenalleen 
al mogelijkheden voorzo'n 735 MWwlndver
mogen. 

De energiebedrijvenhebben behalve hetinves
teringsplaneen tweede idee om toepassingvan 
windenergie te stimuleren. Datlsdeintroduc
tievaneennteuwegeneratle 1 MW-turbinesover 
vijf jaar. De turbines waarover nu gesproken 
wordt,hebbeneencapacltelttot500kW,dehelft. 
Voorde nieuwe generatle turbineszal een veel 
langere periode nodigzijn om tot een rendabe
le exploitatle te komen. Maar er Is een groot 

voordeel. Er zijn minder lokaties nodig. 
Dekostenvanwlndenergtemoetenverderomlaag. 
lndeafgelopentienjaarlsdeverhoudingtus
sen de bouwkosten en de prestatlevan demo
lensalgestaagverbeterd. circavijftien procent 
per Jaar. De enige methode om de kosten ver
dertedrukkenzonderletsaandekwaliteltvan 
de molensafte doen. is de inkoopvan grotere 
aantallen windmolens en een efficl!nterepro
duktle. Volgens de windenergte-exploitanten 
kanderentablliteltvandewindmolensnogmet 
een tempovan ongeveertien procent perjaar 
worden verbeterd. 

13 cent 

Inde loopvan de Jaren '90zoudaardoorde prijs 
van wlndnenerglemoetenkunnenconcurreren 
met de prijs van elektriciteit uit een conventio
nele centrale. EenklloWattuurelektrtclteitvan 
windturbines kostn u op basis van dehuldige 
~kapttaa5laslm.~ 
en bedleningskosten tussen de 12 en 14 cent. 
Daarbij is uitgegaan van een investeringvan 
2500tot3000 gulden per kiloWatt vermogen. 
V ooreen energtedistrlbutiebedrtjfis een kllo
Wattuur'wlndelektrlcltett'daarmeetussende 
3,5en 5, 5 centduurderdan de inkoopvan 'ge
wone' elektriciteit bij een produktiebedrljf. 
MethetminlsterievanEconomlscheZakenzal 
aandehandvandebinnengekomenotfertesoverleg 
gevoerdwordenovereenbydragevoordereallsatle 
vanhetlnvestertngsplan. Hetministeriezou daar 
nietafwijzend tegenovers taan. 

De energiebedrijven willende investeringen in 
windenerglenletloszlenvandetoepasslngvan 
grootschaligeenkleinschaligewarmte-kracht
koppeling. Investeren In dit laatste Is voorde 
bestrijdingvan de uitstoot vankooldioxideef
fectleverdaneenlnvesterenlnwindenergte,al
dus de Verenigingvan Exploitanten van Elek-

trtciteltsbedrtjven In Nederland (VEEN). Toch 
wilde VEEN geldstoppeninwlndenergte,omdat 
volgenshaarultmflleu-oogpuntalle beschik
bare schone alternatieven voor kolencentrales 
tegelijkertijd moeten worden Ingezet. Alleen 

haalbaar. 

alllàlt -.mv I dt:c 1990.m.6 
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Tien jaar Allicht 

MetdltnummerslultenwetlenjaargangenvanAlllchtaf.Hoeveelbomen 
enmedewerkersweversletenhebben. wetenwenlet.WelwllderedactieenJge 
zakenopeenrljtjezetten,dlelndeafgelopentlenjaaraanbodzljngeweest, 
endlenunogspelen. Bijvoorbeeldde zaak-Mol. In 1981 drelgdeS.Ame
llnkcz,dJrecteurbljhetBelglscheatoomcentnunSCK,Al1ichtmeteenproces, 
wegenshetaanhetdagllchtbrengenvandeonfrissepraktljkenlnMol. Uit 
voorzorgwetdhetbJadlneenstlchtlngondergebracht,metdezeJfdenaam. 
Tothetprocesishetnatuurlijknooltgekomen. WelisAmeUnkcxonJangs 
veroordeeldtotviermaandencelpluseengeldboete, voorztjnaandeelin 
deTransnuklear-affatre. 

Energiekaarten en atlas 

installatteslnEuropa.Endiekwamer,Indevonn 
van een Eurokaart (A-3 formaat) onder de tl
tel"Waargaanwenueensnietnaartoe•.oat 
waslnme11985. Reactleskwamenvoomame
lijk.vanmensendieopvakantiewUdengaannaar 
Frankrtjk.SpanjeenOost-Europa,ennutwlj
fels kregen. 
ToennadeTsjemobyl-ramp(26aprill986)een 
ingezonden briefinde Volkskrantverscheen 
met de vraag of er een overzicht bestond van 
aBeEuropesekem.amtmles,reageerdederedactle: 
"Wljhebbenzo'nkaart(erlagennogdertiglosse 
eKelllplarenlndeka'!lt)endiekuntugtaUsopvragen•. 
Datheeftderedactlegeweten:Twaalfhonderd 
aanvragen, totuitZwedenenZwltserland toe. 
Ericwam uiteraardeen herdruk. 
In 1987werddekaartgeactualiseerdenbijge
werkt(mettweesteunkleuren).Daarvanliggen 
ernogongeveerhonderdexempJarenlndekast 
Haastuvoorerweereencatastrofeuitbreek.t. 
OpbaslsvandeEurokaartontstondhetplanom 
eenEuropeseenergteatlassamentestdlen,zodat 
van elk land in een oogopslag afte lezen zou 
zijnhoedeenergtevoorzleninglnelkaarsteekt. 
Inl990ztjnzeslanden(Zwltserland.Oost-Dultsland, 
Spanje,Albaniê, Polenen Denemarken) InAI
lichtopgenomen.Deplannenbestaannogsteeds 
om alle Europeselanden te verzamelen Ineen 
atlas. Maardatprojectzalpasln 1991 ofl992 
worden uitgevoerd. 

KEMA-transporten 

ToenAIIichtinmell989 eenlijst publiceerde 
vannucleaJretransporten, wasdatvoordeGroen
~~~~D9~~~ 

omvragen te stellen hierover. 
~.~~~~~mm~ 
op de hoogtevan de transporten, evenmlnals 
depolitieenbrandweer.Naviermaandenkonden 
B&W de vragen van Groen Links beantwoor
den: 'Nee, wljwetennergensvan.Nee,dathoeven 
wij ook niet te weten, want het Is een zulver
mlnlsteriêleaangelegenheld·. 
Indeantwoordenlfethetbestuurechterwelweten 
nletzogelukklgtezijnmetdeatoomactlvttei
ten in Arnhem. Met Groen Links wees het be
stuur"hetgebrulkc.q. de toepassingvan ker
nenergie in principe• af. Op de vraag ofB&W 
ookvondendat heteen taakvan de gemeente 
lsomkemenergte-activlteitenopgemeentegrond 
tegen te gaan, volgdeeenvolmondlg"ja•,hoewel 
demogelijkhedendaartoebeperktzoudenzijn. 
Eênvandiemogelijkhedenlshetaanpakkenvan 
de vergunningenvan de KEMA. 

leukemie 

DeKEMA(NVtotKeuringvanElektrotechnl
scheMaterlalen,ln 1927 opgestartlnAmhem), 
houdtziehal sinds de zestigerjaren bezigmet 
nucleaironderzoek. In 1978kwamhetbedrijf 
in opspraak. nadateenjongetjedatmetradio
actlevematerlalenophetterrelnhadgespeeld, 
aanleukemleoverleed.HetbedrljfsafValzatgewo 
in watvuUniszakkenhalfln de grond. 

Van 197 4 tot 1977beschiktedeKEMAovereen 
proefreactor, deKSTR.In 1979werdbegonnen 
metdeontmantelingvandereactor,enookdat 
wasweereenonderzoekopzlch:ervartngopdoen 
metslopenvanatoomlnstallatles. Deontman
telingduurdetienjaar. 
Voordezeenandereactivlteltenwarenregel
matlgtransportenmetmdl.oactlefmaterlaalnodJg. 
Naannatehetaantalpraktljkproevenvermln
derde, werd er ookmlnder vervoerd, en werd 
erophetterreinmlndermateriaalopgeslagen 
danwaa.tVOOrooiteenvergunntngisafgegeven. 

Wim Kersten 
Thijs Belgers 
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IndegemeenteraadvanArnhemgaannustem
menopomdezevergunntngaantepakken.Groen 
Linksziethetllefstdatalleatoomact1vttetten 
vandeKEMAwordenverboden. De partij lijkt 
hierin echteralleen te staan. De PvdA en D66 
voelenerwel watvoor, maarwillen nietzover 
gaanalsGroen Links. Zijmenendaarbijdatde 
ministervan EZ, die hierover gaat, nooit alle 
atoomvergunntngenvandeKEMAzalintrek
ken.Det\wecoD.ege-partijen(samenmetdeVVD) 
willenwèleenforsebeperkingvandevergun
ning, waardoorerslechtszoveelsplljtstoffen 
mogenworden opgeslagen, alsmomenteelfet
telljkgebru1ktworden. HetCDAende VVDwillen 
de KEMAgeen strobreed in de wegleggen. 
Dezehoeveelhedenzl.jn1nmklde1Snogmaareen 
fiactlevandetoegestane. Volgensdespl1jtstof
fenvergunntnguttl982mager500k1lothortum 
bij deKEMAaanweztgztjn. Inmeivanditjaar 
wasdat52,2gram. Voornatuurlljkenverarmd 
urantumishetverschilnoggroter:vergunntng 
voor2500k11o,fettelljkgebru1k36,2gram. Van 
verrtjkturantum(totnegentlgprocent)mager 
30k1lo1Jggen, terwijldatafgelopenme19,6gram 
was. Verdermagermaxlmaall5grampluto
ntumtndevonnvanopenbronnenaanweztgzgn. 
enbestraalduraniuminhoeveelhedenwaarin 
nietmeerdan I kCt(IOOOCurie)splijttngspro
duktenvoorkomen. 

notitie 

BIJ de dienst M111euhygtênevan de gemeente 
1s1nm1ddelseennottt1everschenen, metdeUtel 
~·~ 
gegevenvandenucleatreact1vtte1ten vanhet 
bedrljf(hoewelhetatoomafvalschandaal, het 
grootstevan Nederland, erntettnvoorkomt). 
VolgensdenotitiehoudtdeKEMAzl.chmomen
teel vooral bezigmet service-onderzoekvoor 
BorsseleenDodewaard. "Tenopzichtevaneen 
aantaljarengeledenz1jndeactlv1te1tenophet 
gebiedvankernenergtesterktngekrompen•. In 
detoekomstwtldeKEMAsamenmetdeVSen 
Japanonderzoekgaandoennaarnieuwekem
centrales,tndenotltleomschrevenals •inhe
rentve111ge•reactoren. Hoeweldeatoomactt
vttetteninAmhemdusopeenlaagpitjestaan, 
houdtdenotltieeenslagomdearm: "Momen
teelvindenerinAmhemenkelnogbureaustu
dtesplaats.Labo:ratortumonderzoekinAmhem 
is voorde toekomstechterniet uitgesloten•. 

AlshetArnhemse gemeentebestuurwerkelijk 
denudealreactMteltdeKEMAwll1nkrlmpen, 
zalhetdusopkortetennijnaanEZmoetenvragen 
de vergunningen in te krimpen. ZAl niet, danzal 
hetKEMA-terretnopnteuwbesmetrakenmet 
grootschaligonderzoekten behoevevan kern
energie. 

allldtt-nav/dcx:.l990.~r.6 

TIEN JAAR ALLICHT 

Mol 

Beginoktoberl990wordenhardestraffenutt
gedeelddoorderechtbankvanTumhout(Bel
gtê).AllekopstukkenvanhetberuchteTrans
nukJear-echandaaJs1aanterecbt.~ 
chefvan de afval-afdeling etst de rechtervijf 
jaargevang-entsst:raf(eneenboetevan90.000 
gulden). Eenzelfde ets geldtvoorde eigenaar 
vanSmet-Jet,deftrmadiemet:radioactiefafval 
sjoemelde.Zelfsdeex-dtrecteurvanhetStu
dieCentrumvoorKem-energte(SCK)moethet 
ontgelden: viermaanden voorwaardelijkeneen 
boetevan 150.000gulden. EndlUsnog maar 
de eerste rondevan veroordelingen. Erworden 

HetlijktalsofdeBelgischerechterlijkemacht 
voorgoed de bezemwtlhalendoorde nucleai
reschandalen uithet verleden. 

De 'zaakMol'tsvoor Allichtaltijdeen teerpunt 
geweest. Vanafdeeersteuttgave(februartl981) 
tsergeschrevenoverdeontwtkkelingenende 
planneninhetBelgtscheMol, op35k1lometer 
(hemelsbreed)vanafhetkantoorvanderedac
tle. Indletijdbeperktedeonrustzlch totNoord-

Eurochemtc: Geenopslagvan radtoactiefaf
valtn de Kempische kleilagen: Geen deelna
mevan MolaanhetKalkarproject. Datwaren 
de etsen, diedoordetoenmaligemlnlsterGin
Jaar(Mllieuhygtêne)werdenweggewuifd: •Er 

zijn voorde atoominstallaties in Mol". 
Omdeargumentenk:rachtbijtezetten, pubU
CX!eCdeADJch~RampiWrlek 
Eurochemlc. De auteur, een voormaligmede
werkervan de plu
tontumfabrtekendusterzakedeslamdlg,maak
tede kachelaan met de spitstechnologievan 

vanvefhgheldsvoorshrlften,plutontumbesmet-

vanelfk1loplutontumvormendeonthutsende 
tngredtêntenvaneengetutgenrelaas. Het SCK 
heeftdeaangehaaldefettennoottontkend,maar 
dretgdemeteenmetjurtdischestappen. 

DezeJfdedirecteurAmelinckx(zl.ederechtbank 
van Turnhout) dreigdeAllichtvoorde rechter 
teslepenenmaakteprofessorFasttnhetopen
baarzwarl Hetwaren nietmeerdan dreigemen
ten, wanttnwerkelijkhetdheeftdezetndustrle 
noottanders gewerktdanhierboven beschre
ven. PasmethetTransnuklear-schandaalgtn
gendeogenvanvelenopen, toen bleekdatook 
werknemerstndekemtndustrlegewonemens
enzljndteomgekochtkunnen worden. Hetg
eenookpromptgebeurdts. 
DeatoomlndustrievanMolhee1t~ 
In haar imago. Maarlntussenmoeternogeven 
enkelemiljarden tevoorschijngetoverdworden 
om de erfenisvan Mol afdoende op te bergen. 
Llefstntetindeondergrondsekletlagen, maar 
~~~~bZ~~~Mmoom~ 
van Doelen nhange. 
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TIEN JAAR ALLICHT 

Stortgas als energiebron 

Bij toevalkreegdeAlltcht-redactleetnd 1981 
deafstudeerscrtptlevan tweeHrS-studenten 
In handen. Hetverhaal handeldeoverdeeven
tuele (on)mogeltjkheden van de winningvan 
gasopeennlburgseafvalbegraafplaats:stortg
as.DeHrSgaftoestemmtngomeensamenvat
ttng te publiceren, maar de Dienst Reiniging 
en Vervoer (gemeente Tilburg) raadde publi
katlesterkaf. Menwas er zeer gepikeerd. Niet 
zozeervanwegedevroegtljdtgepubllkatie,omdat 
ernogalwatonopgelostetecbnlschevraagstuk
ken lagen, maar-zoalsspoedigbleek -vanwe
geeenbrandenclej~kwestie:wleJselgenaar 
vanhet(eventueel tewtnnen) gas? HetSamen
werkingsverband Midden-Brabant (SMB) ex
plolteertopnlburgsgrondgebledeengezamen
ltjkeafvalbegraafplaats, deSptnder. Maarhet 
gestorte afval komt utt vijftien deelnemende 
gemeenten, dieallen naarrato (per Inwoner) 
meebetalenaanhetophalen, stortenen behe
renvandeSptnder.Alserdangaswordtgewon
nen,zoudendeovertgeveertlengemeenteneen 
deelkunnen opeisen. 

- I I 

I I 

I I 

• 

discussie 
Omdat de redactiedeze kwestie belangrljkge
noegachttevanultenergle-oogpunt, werdhet 
stortgasverhaallneengrotereoplagegedrukt 

I 

t I 

• I 

' I 

en verzonden naarraadsleden van devtjftten 
gemeentenvan hetSamenwerkingsverbandHet 
gevolgdaarvan was datbinnenalle gemeente
radeneendlscussleloebrak.endatheteventue
leprojectelndeltjktnhetopenbaarbespreek
baarwerd. 
Dejurldlscheklulfwerdvoorgelegdaandefaculteit 
Rechtsgeleerdheldvan de Katbolleke Untver
sltettBrabant.cUetotdevolgendeooncluslekwam. 
VoJgenshetZakenrechtisdegrondwaarhetafval 
gestortwordteigendom van de gemeente Til
burg. Het gestorte afval vormt, gezien de wlj
t.ewaarophetlsverwerkt. een bestanddeelvan 
de grond. Dus Is ookhet daarontstane gas el
gendomvan1llburg. Maarvolgens hetVerbln
tentsrechtkandegemeente1llburgdeopbreng
stenvandegas-wlnntngnletclalmenomdatde 
exploltattekostenvandeafvalbegraafplaatsvoor 
rekeningvan hetheleSamenwerkingsverband 
zijn. Dus moetendeopbrengsten ook tengoe
de komenaan alledeelnemende gemeenten. 
DezeGordlaanseknooptsaldusontward, ener 
werdeenBV opgerichtmet de aandelen bij alle 
aangeslotengemeenten. Hetprojectkonetnde
ltjkwordengereallseerd, en eind oktober 1987 
werd deinstallatle feestelijktngebrulkgeno
men.Eenopwerktngslnstallatlelnngthetstortgas 

I 

I I I 

I I I 

' I I 

op 'Grontngen-kwalttelt' zodathetzonder be
zwaar in hetTilburgse gasnetkan wordenge
lnjecteerd. 



resultaten 

Volgens berekeningenzoudeze gasbeljaarlijks 
tlenmJljoenk.ublekemetergas(vljfprocentvan 
he~~Indepraktgk 
vallendeopbrengsten nog tegen: 4 , 7mtljoen 
kuubgas in 1988en6,3 mJljoenkuubin 1989. 
Hetopgewerkte gas wordtaanEnergiebedrijf 
nlburg~kocht tegendezelfde prijsdiedoor 
deGasunlewordtberek.end. Overhetlopende 
jaarkanSMBStortgasBVnoggeenresultaten 
meedelen. Deze gasbelheeft- alweervolgens 
berekeningenenschattingen-nog eenlevens
duurvan elftotveertien jaar. Danlsdltstortg
asprojectvoorblj en hopelljkzonderfinanct~
le nasleep. In tedergevalwordt er gas gewon
nendatindestadzelfwordtbe
nut.Eenbljkomendvoordeelisde 
stankrNerlastvandeafYaJbegraaf
plaatssterkverminderdls. 

TIEN JAAR ALLICHT 

TsJernobyl Magazine 

"HetherdenkmvanunJelcegebeur-
te••s· ~~ 
Opeen Otnke ramp kanmenge
durendedeeerstevlerdutzendda
genmaartweekeerzondernade
reaanleldlngterugkomen:~en 
Uenjaarnadato. TerugbDkk.enna 
twee, drie of Vijfjaar Is om ~n 
ofanderemlennletgebndkell.jk". 
ZobegonNRCHandelsbladop9 
apdll987haarcommentaarophet 
wmchljnenvanhetTsjemobylMa
gaztne,despedaleuttgavevanAI
llchtoverdekemramp.De'kwa
UteJtskrant'vervolgde: "Wledus 
IqVCXrl~ 
wil stilstaan, moetersnel bij zijn. 
Overtwee weken, op26aprU,Is 
hetzover. Dan Is hetprecieseen 
jaargeledendatdeOekralensekem-
ramp zich voltrok. Het energte
tlJdschrlftAllJchtheeftde gelegenheid dank
baaraangegrepen doordeze maandUit te pak
kenmeteen43 pagina's tellendmagazineover 
hetongeluk en ziJn gevolgen". 
Dezeulterstcyntscbereact:telseenexbeemvoor
beeldvandewljZewaarophetgrootstedeelvan 
de Nederlandse pel'8 omgegaan ts met 'Tsjer
nobyi'.Slechtstndeeerstemaandennaderamp 
tseruttgebretdovergeschMven.Daamaebde 
debelangste~~Jngwenverschenenernogmaar 
af en toe summiere berichtjes over. In het re
dacttoneelvanhetT8jernobylMagaztnewordt 
gestelddatdefettenvanderamp"onsmeerge!Uk 
hebbengegevendan de 'objectieve' overhetd
slnslantleedled~unampcuYOOita~ 
hleldenofdekansdaarop~teWseerden".In
mtddelsbJnavgtjaama.derampkunjejea.tVragen. 
welkeNederlandsekrantenjetoekuntvoegen 
aandezogehetenobject:teYetnstantles.Erwerd 
lmmel'8voloprutmtegegevenaanvoorstandel'8 
van kemenergte, dierfependateendergelljke 
atoomrampnletinhetWestenkanvoorkomen. 

Informatie 

TochwerdmethetTsjemobylMagaztnehetdoel 
berelktdatderedactiebeoogde: hetgevenvan 
kritische lnformatleoverkemenergteendeal
tematJeven. Zo ging Vrij Nederland In op de 
uttvoertngvanderampenplannen,dletnhetMa
ga?JnebcschouwdWêrdenals"degrootsteramp". 
HetAgrartschDagbladWIJddenaaraanletdlng 
vanhetMagaztneeenhelepaginapluseendeel 

se) kernrampvoorde landbouw, gevolgen dte 
catastrofaalkunnenztjn. 
Zesduizendexemplaren gingen naarpolltlcl: 
Kamerleden, Statenledenen ministeries. Ver
dernam'debevolldng'erbgna15.000voorhaar 
rekenlng.Ooknunogvl.ndendeMagaztnesgretlg 
aftrek: de hongernaar lnformatleoverTsjer
nobylistmmersnoglangntetvoorbij,daarde 
rampzelfbUJftvoortduren. Ervallennogsteeds 
slachtoftèrs.Mmsenmoetenwcrdengd!Yactleerd 
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maardaarlsnauwelijksgeldvoor. Hetaantal 
stralfngsslachtoft'eragroett;demenaenconsu
merennoodgedwoogendezwaarbesmettegroen
ten,zutvel-envleesprodukten.Enooklnhet 
noordenvanScanc:Unavteduurthetnogeenpaar 
jaar. voormenweervlsenrendlervleeskaneten 
zonderkankertekrtjgen. 

Alllchtvlndthetbelangi1JkCJIDasuvWhttebltjvm 
schenkenaandeze feiten. Er zijn plannen om, 
samenmetandere organisaties, weereen the
ma-nummervanADlchttewljdenaanTsjemo
byl. Datzaldanvtjfjaarnaderampverschtj
nm.HetNRCzalwel'\W!ei"'nde:rhetkDpje'Ramp
vetjaarclag'schrtJVendatwezo•dankbaar'" de 
gelegenheidhebbenaangegrepen om ... enzo
voort. MaarTsjernobyl'lsnooltvocll'bl.Jgeweest. 
emalooknoottworden~Ooknletwanneer 
hetmlnlstertevanEconomlscheZakenowrtwee 
jaareenbesUsstngptneme:n~kan
oentrales. 

TIEN JAAR ALLICHT 

T s J e r n o b"y I 



UNIEK PROEFPROJECT IN HEERHUGOWAARD 

Zonnecellen op huizen leveren 
stroom aan net 
lnHeerhJ.CowaardzuDenbfnnenkortttenwoniDgenwor
dengebouwd.dlemetbulpvan~sttoomgaan 
leverenaanhet openbare net. DejaarUjksepr:od.uktlels 
belekendop2600Jd1oWattwu"• watovaeenkomtmethet 
gemtddeldejaadUksesboomvabaulkvaneengezlnslmls
mwttng 

HetwocNededard1lllieloe~lnltlàUefvan 
de~~enhetProYtndaal
trldteitsbedrtJf van Noml-HoUand (PEN). Vomü 
cb:e1aatsteor~staatbekerd01llbaarimpan
ningenophetgebtedvaniililletM1endeJenergte 
en~ 
Hoewddeeerstespadeworhetprqectnogde~ 
trumet.heefthet.mln1stvan~Zakm 
al subsidie toegekend De totale lmatcringln het 
J)rC!Ject Is oogeyeer 700.000 guklen. Als de proef 
slaagt.zullenennJsschlenmeerderehul2enmetder
gelgkedakpandengebotnW\\Qde:n. 

opdradltvande~'DeVoor- Thijs Belgers 

stroomopwekking 

Datzmneoelpanelop-wmlngenstrocmproduce
ren. Is niet nieuw, ook niet vooc Nederland Veel 
hulzen vtUden al voorzien van 
eJektrlcl.teit. welke opgew9118 
methulp~Het 
PENg;~aterechtervanultdatde 

stroomprodukHe ~de te bou
'Wlm tw1zm met altUd gdijkop 
zalffWlmethet~ 
vandebewooers. OmtochaiUJd 
van~tez:gnwcr
zlen. ~dehuizengeMlOD 
~op~
trfdtdtsnetDestroomdJedoor 
de mnneceDen wordtgelevmi. 
g;~at met rechtstreeks naar de 
huJzlen -1.J09ls totnu toegebrul
ldgk.ls-maarnaarbetnet.Hier
doorfserlndehutzmgeenaccu 
nodigomdestroomopteslaan. 
De zonneeeDen ~ geliJk
stroom. en met behulpvaneen 
Jnverter (c:mvonnf:li wordt dit 
c:mgt!2etlnwtsselstrocm. zodat 
hetvoor hetnetgeschikt Is. Op 
dJtmmentv.adt~t 
~ . .lmm 
dJegeyooden.Js.zalbegormmV«lldenmetdebouw 
vandewmtngen.Indez:mervan~jaarzullen 
2lev.uden~Dehulzlen~gebouwdln 

mrtte.Aikmaar.enkanenlnhetul~ 
'Buttedndzm'. 

rapport 

Aan het ~ 1Jgt uiteraard een ondemlek ten 
~Het~wcrbetlt:apel"Se 
gaanvancle:lJeAWchtnognietbc:schJkbaar. Deaan
dachtvooc hetprqectlijktde PEN ende gemeente 
Heerhugowaard een beetje te hebben CJOJerVallen. 
ElgenlijkhaddenzenogewmwiDenwachtenmetde 
publlcltdt. bekmteen betrokkt:ngemeeofe.ambte.. 
naar. HetredamebJaadje 'Energle&Watel'vande 
~energiebeclrgwnlnNededandwlkieer 
echtflralaandachtaanbesteden. Ondanksdattech
nlschnognletaDeshelemaalrald~(lnve.rtert.was 

ZaTleperelen ECN/ 
dltvoocbeldeinstantlesll!denomeen persberk:htde Pet1en 
deuruittedoen 
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ENERGIEATLAS DEEL 6 

Denemarken 

OnderdrukvandeDeeuseenerglebewegtng(deOOA)Jskenlenelglesteedsbultende 
deurgehouden.HetnevenetfectdaammJsdatersteedsmeerelektrJ.clteltwmdtfn
gevoerd.hoofdzakelijkultZweden.DeDeenseenergtebewegtngpleltvoormeer 
decentlaalopgesteldveanogeu,zoükJelne blqptsenwlnd
pll'IQes.De ook.tegendebouwvanmeerkoJencentraJes 
onderhetmotto ''wegulthetsteenkolentijdperk" .Dltverlooptnietzcmdersucces, 
hoeweloverhetgeheelgenomendeverschulvlngnaar"schonere" energlelntotaal 
nogslechtsenke1eprocentenbedraagt.AanvankeB.jkwerd950A.vandee1ektrlcltelt 
metsteenkoolopgewekt.DltJsnugedM1dnaar920A..BlervoorlndeplaatslsVOOI81 
olieengasgekomen,maarookwlnd.energle. 

energie 2000 

DeDeenseregerJngstreeftindenota"Energte2000" 
(eensoortmdiet.Jbelekmp)anvoordeenergtesecto11 
naarmeerdecentraalopgesteldvmnogen.naarldet
nerewanntelmdttantmJesdle~ 
nietalleenvanstroom.maarookvanwanntevoor
zten..ABbrandstofwtlmenvooralaardgaslnzetten. 
maarookhuBvuil, biogas. houtslgpselofblomassa 
wm:len#JlOelldDit:Jaatstekandusalleenopkleine 
schaal.Ookneemtderegeringztcbvoor100MWaan 
Windenerg1eoptestellenviaden~InDe
nemarken-wordtal3,3%vandestroomdoorprtvé
proclurentenopgewekt. waarvan 1,8%windenergle. 
Ditstaatgelijkaan420GWh(323GWhwindenergle. 
214 MW). Door minder kolen te wrstoken Js de 
stroomimport echter ook toegenomen, n.L van 82 
GWh in 1986 naar 11.126 GWh in 1989. (Jn 1988 
bedroegdeütqxnt5857GWh.)Daarvankomt7600 
GJga.WattuuruttZWeden(atoomstroom)en3700uit 
Nc:lcnwgen(wataiaacht).Dmemarlcen~ 
GWhnaarDuitsland.De~kemoentralevan 
MahnO (Ba:rsseback) Is bij helderweergoed tezlen 
aandeoverkantvandeSont 
AlsallepJannenwerkelijkheidwordenendeenergte
besparingnog~kandeb:npcrt 
vanatoomstroomweerafuemenenzaldestroomutt
w.lsseiJng weer hoofl.akelljk in NORDEL (Nootwe
gen-Denelnarlo.m)w.rbandplaatsvlnden(watedaacht 
heenenoonventioneelopgewddestroomterug). 
Deenergtesekl:orinDenemarkenlsverdeeldintwee 
Olledroepelenclenutsbedrijven: EI..SI\MbectientJut
Jand en FYn, en EIKRAFT opereert op de andere 
ellarden. 
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ELSAM 
Nadkmft 447 MW 
Vendsyssel 450 MW 
~ 2x350MW lx400MW 
Odense ~ 585MW 
Sl!aabek 300 MW 
Fl:lilltld 740 MW 
Vestlaaft 4'Zl MW 
Hmlng 89MW 
Randers(Fämmg) 44 MW 
Usbjelg(Árhus) 140 MW (Mtdtkraft) 

ELKRAFT 
SVanemöUe/Hellerup 106MW 
Amager 506 MW 
Orsted(Hundjnge) 270 MW 
Avedöre 250 MW (in aanbouw) 
Asnaes(Kalundl: 1500MW 
Stignaesz.w.lrust 413MW 
M'asnedö (z.kust) 145 MW 

waterkracht 
Gudenaa(w.Randers) 7MW 

windenergie (lokoHes > 1 WWV> 
~ 
Vestkraft 
Oi:1esu:d 
Hasle (Bomholm) 
Rnm 
Pc:m 
VeDingMssk 
Aale 
Mom 

'lbnfPbe 
Elle1toft: 
Aero 

4nm 
Ydby 
1Vincl 

3.8MW 
7MW+2.6MW+3,1MW 

2.4 MW + 1,1 MW 
1MW 
1,05MW 

o&eengas 

Continentaal:Aat(tw.van~ 

raffinaderf,~en 



DENEMARKEN 

m kerncentrale 

[!I kolencentrale 

0 olie/gas centrale 

(Ï) waterkrachtcentrale 

~ kleine waterkracht c. 

alllcht·DCN/dec.l990,:or.6 

-r· windenergie 

I ratDnaclertJ 

1111tt pijpletding 

<Q> uraniummijn 

+steenkool 

~~j. 

r:f 

(>bruinkool 

<)olieveld 

<§>gasveld 

........ 

A opslag radioact.afval 
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HET LAND VAN DE ECOLOGISCHE RAMPGEBIEDEN 

Redden wie er nog te reden valt 

Wim Kersten 
Peter Bielars 
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UltdeSovjet-unteschijnenalleenmaarDegatgebllden 
tek.omeD.NaasteengeruiileerdeeconomlebBjktdeecolo
glschestaDdvanzakenulterstmlsembel. Ts.lemobJlwrm
deeenvoorlopJg'hoogtepunt', maarintussengroeiende 
ecoJogtscherampen.Enlnzo'no.mneteBJkgrootlandJJe
beurtalleslnhetgroot. Totovem18&tvan181Dpkomtook 
hetpublleklnbeweglng. 

Deiliel.lWe (democmtlschgekalen)regermgvande 
repub)iekOekndneheeftonJangsdmstlschemaatre
gelen get:roffen op het gebied van kemmergte. Er 
komengeennieuwekemcentralc:smeer~;delnaan

bouw~kemcentraleswon:lennJetvoltooidenln 
1995Imetfndetweemgdmalendekml:en1lalesvan 
'ISjemobylgeslotenzgn. Eéncentmlelsdaaral'Wr
ongeluktenlngemetsekfeneent\wedewerd~ 
penju)lgesloterrw~genschronlschedeilcten. 

Onclerdrukvandep:lblrkeqmiepobeertdeOelaal
neeent.JitwegtevlndenlndetaiiJID)igenasleepvan 
deTsjem.obyl-mmp.Debevolklngroertzlchsteeds 
heftigeren 

heettnieuweenlnaanlxuwzl.jndekemcentralesook 
lnhetvlzlergekregen.BijChmelnitskywaseenpark 

• 1111·11 ........ 

van'Viel'reacken~Eénreactocdmaital.maar 
deafbouwvannwmnertweewordtgedwarsboomd 
cbrdemgerustebevdking.~werd 
deaanvoervanOOuwmatertalen~ ende 
p>Jitie moest ingrijpen. Taièrelen zoals die zich In 
bijnaalle West-Europese Janden de laatstevijftien 
jaarhebbenafgespeeld.Debellolklngheeftnuelnde
Bjkookde steun gekregenvanderegertngln.Klev, 

maarnognJetvandecentmleregertngln.Moskou. 
Daarzalmenzlchongetwljfeldgrotezorgenmaken 
orerhetantstaanvaneenmassaleantl-kemenergle
~gekoppeldaandeopkomstvaneennatlo
naJistlschebeweglnglndeScJ\1et-Unie. 

Tsjernobyl groeit 

Onlangs bezocht de Oekralense regisseur GrJgor 
Sjkgarevsklonsland,alsanderdeelvaneentoumee 
cbreenaantalWesterseJanden.SjkJJareYSklheeft 
twee films geproduceerd met Tsjemobyl' als cen
traal thema. ZijnvoJgendeftlmzalookawer1Sjemo
bylgaan:"Wanthetergsteheblknog:metlatenzlen. 
Dat Is als orer een paar jaar mtsvormde baby's 
geborenzullenWOiden.lk.zlttedenkenaaneenmm 
vantwlntJg~beelden 
enJJlUzl.ek". 
Indetwee<bcumentalreswmltgoedduidel!Jkdatde 
bevdklngronddemmpreactorvanTsjemobylgeen 
antwomlkrijgtopdevragenwatergebet.ndls, welke 
gezondheldsrisico'serzgnenhoe hetverdermoet 
"Expertsvande~heb
benwrldaalddatergeenspeclalemaatregelengeno
m.enhoef:lente-worden",aklushetkDeleoommen1aar 
van Uajsko, de t:oenmalJge voorzittervan de Oe
kmlenseRgedng.lm:nkklelsishijvmlangencbrde 
nleuwgekaiJenautaiteltendledeemstvandesltuatie 
beter beseffen. maar tegeBjkertljd ook de nodige 
ddj,xJttell~<minbinaUeacbt«teha.dn 
Volgens Sjkgarevskl liggen daaraan economische 
reelenen ten~ "HetisgewoonnJettebetalen 
cmaldlemensenteevacueren~medi9cbew:mr
glngtegevm.7Dnderhulpuithetbu1tenlandrecklen 
\'re hetniet Daalvan Is ledereen overtuigd. zelfs de 
mensendtesteedsroependathetaJlemaal~~ 
valt I..eukemle bijvoorbeeld kan In ons land niet 
behandeldworden,lnhetWestenwel.Demedfsche 
achterstandisenonngroot.Ecisveelgeldnodlg.Ais 
erfOndsenlnhetWestenopgerichtworden.moeten 
dlehetgeldlneJgenbeheerhouden.zodatzezelfhet 
~t bewaren. In onsland bBjfthetgeld altijd 
agemaan~MensenuithctWestm 
moetenzelf de patlênten uitzoeken die ze vooreen 
medlsche~naarhunJandJatenkmnen.EI' 
~kmnen:waarWestersear1senen 

ScJ1.1et -artsensamenwerloen". 
alldll:-mv/dec.l990.m.6 



ecologische anpgebleden 

AlsdeScwjet-Unleleta pesteert. gebertbetgJ'OOCS. 
~~aaqJti~29sepn•nr 
1967mtaba:lerah~een~bet 
kDelsylteemeencbemlacbe~lneenopalag
plaatavanlaematYalmdeOeml.optadsdldkmetier 
vandesteden~en~tieder 
eoo.ooo Jnwuki& Een ~gebleet wem besmet 
<bx•ad·~sk6:o.~600 
IDf!ll8ell~maartDendevole~ 
dr2ekt:m:mqxh*'elglrwmiiDOel!lk!ntleldJtmyl 
JDPJIMlw:rbulzlen. Een~btpllOOOvler
Jamtrldlr.,...., wacttt••••r e:twstdaaldland
~wat~envubxtilenmenprc:i)eelde 
debodemlle<•dani!IÖeQ<kude~ernmlYeiiJII!tls' 
<mte~Jndeloopderjalmlsde~ 
+~Cme~a.maardatneemtmetwegdaternuncg 
19.000hectarevaboden#l*d!tgt. Erllnoolt~ 
apdll::n~Maar~Oeöcr
Jijk)vandeJandkaartve:adwenen. Het~lleen 
wiUevlekgeM:rdenopdekaart. Dedetallsvandezle 
ramp. de aanletdtng. de aard. de gevdgen en de 
~21JDeenpdbewaadlfD*D. 

Rulmeennamdgeledenwmlbelll::nddaterop 12 
eqAM••aeen••"'i••tgbdl...."~lneen 
~bech1jflo0eet-Ksoena..,..(tn 
~.Zdaer120.000JIJII!Dial2XUiebeemet 
21JDger.lddool'eenwolkmetbetglftlaebelylllum
<»dde.Bsylllumv.adf~lndeptJdukUeval 
ba•'*êl~ ....... ~ 
~fálvaode~lndeSc:wjet
UnJe.llaatpalc tbetm. ntJ~eoediumvmScml
pWUnek.Erlat~flall.Btde 
ezpbileralktmaledDenklelememm~ 
BsylllumaxtdelsnletJadloactlet maarlnarlemlng 
kanlddentDt~enzware~ 
~Erbestaan~1rgen-medlct)len.Naanmab
gleYlmde~de8tra1meclxxn
ppoCen en hetzand bg klndeS'speelplataenw.r
nieuwd. Ookbieriant de beYclklnglnopstanden 
wardtalultmgwndeiàtekf'emb<mlnhetmddm 
vandellbd')geellt. 

Maallebaan.lbalbgkmdeam~Jndeberilt 
'W1111988wca_.tec,•f•Y..Jh~~
eytnhetalklenvande0ekralne.AIIekh:bat~ 
oermmvmdt:stadwadtra~ 
wmltballbnn \Uglftlglug~Elnd 

19E9~t.2mdr:rdaterot«tballlum 
Vo115'dgevmden~deklnderat. OngorSjkljareV&kl 
bedteendoaiiJ'Iftltalre~~, 
f'draaidln'nljemcMsy. waartnwedetandukSelljk 
wcrdtdatdelllf'J'WO nletgeinbmeerdztjnCJ~.Wde 
wakrJiketoedracbtendeocxzaak.BoYatdlenWjkt 
eendllcM!Jesteat• ••••• •h!i61rotoetegeywdatdebtn 
ncg~nlet~lsendattaugbemaarde 
etad~voork:lnde&en. Volgenadecineast 
bestaat er moge11k een voerband t:ueeen dezle w.r
edJ.1nadenende~m~mhetl*ledvan 
de~c&lklndaetilsbarkun~eensad 
dlelnl986wml~c:mdetadlxvan~ 
byltehh-en. 

De drte vamelde documentalree hetm 
'lllltlobiG'. 'lllcle8Cbioduw taiicle_... 
ooiutC'eD'Oebelmr;lnnlfe ....... '.Ze 
zgn op vtJeoband ~ opget!OOlftl Ze 
zijn echternletoodertlteld of andenlta!lg 
lnf!8p~lnbmaUevocrvabULU'~ 
WI9E (Wortd Inbmatbl Se:lvloe CJil 

~.Rletbus5&7. 1001 N!Anwb:r
dam.1èi:Q20.853867. 

15 



CONCURRENTEN REAGEREN BOOS 

Keuze nieuwe kerncentrales al 
gemaakt 

AJsemleawekem.centraleslnNededandwo.rdengebouwd, 
aPI8tdewmkeurult:naareentypevan.Amedkaansfab:ikaat. 
DatstaatlneennotavanhetmlnlsterlevanEconomlsche 
mkenendeSamemueakendelaektr.ldteltsPJ.'Od.uld:lebe 
ven(~.n..voo.dtearJsgebaseeldopveDigbeldsrappor
ten.cBedooreengepaeerdeZweedsel'e8Ct.olbou.weODdeil'
ultzljngehaald. 

Herman Dam
veld 
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In1985heeftderegerlngbes1otentotdebouwvanten
mmste'l'weeniel.lwekemcentmles.Hetbe1angrgkste 
argument voor kernenergiewas toen de goedkope 
atoomstrocm. Metniel.lwekem.centmleszoudende 
tarieven voormet name de grootverbruikers naar 
benedenla.mnen.Dltwerdnodlggeachtlnvetbuld 
metdelntematk:nalecoo.current1epos1Ue. IndlenNe
derfandsebedrgven.meenocrhunstnxmmoetenbe-
1alendandebuitenJandseCXlllC!lU'rellten,lshetntetm
denkbaardatdezebedrijvengeenniel.lwe~
genmeerplegenofuitonslandvmfwUnen"metalle 
gerolgenvandienvoorOil?Jeeoonomieenwerlrgele
genbeld",schreefdetoenmaBgemlnlstervanAald
neq>28me11985aande'l\1ueedeKamer.Het~ 
voJgensdemlnlsterom 120bedrlj\'enlndesectaen 
chemle.baslsme1aal papler,voedings-engenotmkl
delen. bouwmaterialen. aaidewerltengJaswaarln 
1985rufm270.000tnensen:wedaaamwaren.Demt:
nlsterslootzlchaanbjeengelgklu1dendpleldoolvan 
hetVt:rlxndvanN'ec1edand9e~(VNO). 
Die kostenmuden met kemeneigl.e naar beneden 
~v.aden.De~BredeMaat
schappeJijkeDJscussieheeft.begtn 1984eenstudie 
uttgebrachtoverdeelektrtclteltstariellenlndevec
schillendeJanden. DaatultbJeekdatdeverschJDen.ln 
tariellenvoomlveroot7.aakt:wotden doorlnkomen
spdit.lekedoeWelllngenennletdoordehoevee1heid 
stroamuttkemenergie. 'Ibchbleefhetatgumentvan 
de~atoormtroc:meen~tàspebl. 
Herllaling Is de kracht van de t:eclame. zegt een 
spreekwootd 
Deregeting7ettedebeslultvamlngvocrlvard<xr. 
Begln1986mudende~voornleuwe 
kemcentmlesvastgesteklm:letenv.aden. 

Tsjernobyl 

DtledagenvóórhetKametdebatwaarlnhetgroene 
Bchtwcr~kemcentmles~2JOU\\U'den. 
wetdhetongeluktndekem.cent:ralevanTsjemobyl 
bekend.HetKam.en:lebatpgtoen<Mnlitstelvande 

besluitvotmlng.Deregeringachtteeenherbf21nnfng 
opkemenergte~meclegeziendeKem.erver
klezlngen in met1986. Er werd opdrachtgegeven 
voorhetverrichten van twintig studies, die in 1988 
Vl".l"Schmenzgn 
Deroepomkemenergleverstomdentet.Alleen-werd 
deargumentaUeanders.Goedkopekemenergteen 
lntemationaleOOilCUll'eilt1eposltlewarenplotse11ng 
geen thema's meer. Vanaf1987werdkemenergle 
naamrengeschcrmlü~hetbroelka
setrect, wamdoor de temperatuur op aarde en de 
zeesptegel kunnen stUgen. In hetJam:verslag over 
1987 van de SEP wordt kemene1gte ~ a1s dê 
oplossing voor het broelkasefl'ect gepresenteerd. 
Ove:1genskmtthetwooldbroelkaseffectntetvomn 
hetbeslultvanderegering(1985)voordebouwvan 
~kerncentrales. 
DeSEPdrongaanopeenregeringsbesluitln 1988, 
maar tewigeefs. Devoonnalige minister de Korte 
(FAx>ncmlscheZaken)deekietnmaart1989mee.dat 
ernogverdergestudeetdmoestwordenendateen 
beslultoveriliellwekemcentmlesderbalve'l'weejaar 
uitgesteldzouworden. Inme11989vtelderegerlng. 
enlnhet~vandeht.ddlgeregeringstaat 
niets'W11Ileldoverniel.lwekemoentmles.Deverlde
zlngspulfJanuna'svaru~gerb~CDA.enP.dA 
gevenkemenergteslechtsdaneenkanswanneerer 
nlet.J.\\Iemtwapenklaarzgn,dezogehetenlnherent 
w.Digekfmcentm1es.DehuidlgemlnlstervanEoo:lo
mfscheZakm.And:rlessen.scln11ftnuaande'l\lwlede 
kamerdatniel.lwemtwapenrond 1995vdtoofden 
jmenkelejarendaamagel:x:uv.dkunnen\\atÈD.Dat 
duurtteJang. endaarombekgktdeminlsterwelke 
kerncentrales nu of zeer binnenkort op de marld. 
beschfkbaarzljn.Inopdrachtvanhetmlnisterlevan 
EZendeSEPisde"Studde:ReactortypenvoorNecler
Jand" uttgeYoen:l door de KEMA te Arnhem en het 
lngenleursbureateAmsteldam.Onds'Jei.. 
dngvaneen~hebben~van 
demlnlsteliesvanEconomlsche7aken. vanMIJfeu
beheer en van Sodale 7aken en Weikgelegenheld 

a11dlt·IDI'/dec.l990.tr.6 



naastdeSEPen het Energleoodem:le Centrum 
Nederland(ECN)de~DeStuurplep 

heeft:vantewreneennonnopgesteldvoordeaan
vaardbaarbeldvaneengrootoogeluk..n:deenkml
centmle. Volgens dJe nonn moet een radklacUeve 
blJng. ~met Thjermbyl. u1tgesbten 
~Dekansdat6mprooentvandereadl:x'k:ml 
vqjkmnt moet lddner1Jjn dan 6&1 op de lnxlerd 
mJUoen reactl:xjaar. NUCON en KEMA.hebbm de 
~vankmlcentralesmetelkaarver
geleken. Het gaat hier cm reactoren die gebouwd 
kmnenwadendocrleYeamlders~~ 
Jam.canada.F\'ankrgkende VeradgdeStaten.AD
eendekmlctntmle 
vanbettypeAWBR.eengeavanoeerdekdo:ndwater 

reacta uaareencntwerpvanGeneralmectrlc(U:W. 
mlnaarverwachtfngwkbnaande~ 
Dltmoetechternognaderv.adenoncb7.acht.NU
OONenKEMAgew:nechteraandatdeafmrxlerlUke 

YeillgheJdsstud maar tot op 2leRre hoogte met 
~metnarneonxtatdeultkr:m
stmvan~afhangenvandegàlan
fleerde~De'Jle.mocJellenwmchlllenvan 

elmar. 

boze reactorbouwer 

HetZ\w!eclae bedrt.Jf.Asea Brawil BcM:rl ~laat 
heterechterniet b4l zitten.~ ftrmaheeft:al een 
aantaljaml~nleuwebestàllngen~boekm 
enw1lgmagaanNcderlandkm.o:ubmleve'en.Per 
slotvantdaen!ngko9tenvterkmlcentrales. waarde 
SEP op mikt. 20 mqJam gulden. ABB voelt zich 
f"4 ~ ~•dlneenb:tdaanbetmlnBtledeF.call> 

.ad!t-PJV/dcc.l990.Jr.8 

mlsc:beZakmschrgltABBaanNUCX>Naltehetbe:n 
latt:nwetcnsceptlschtestaan~wsgei!J
klngvan~en~betreall
tdtsgehaltevande~ 
Vocnlalshet ... cmldelnekansen,7Jjndebereke
nmgen erg onzeka'. ~kennen de r1sloo
analyaeseenaantalprtrq6enpaldisdlepdie
men.Daan:mtseenCUldusledateenhepaaldont
'WefP wd en een ander niet aan de gestekle vdllg
hetdanormenvoldoet. nletgek:Jofwaardlg. De'Jlen:ac
Uevan~ABBtsdesteopYallendaange
zkn1Jjde21elfletwgfèlsultspeddalsdeiDlltruqa
nJsatles. DezJestdendatjulstdocrdeWOfec:meka'
hedendelr:rlJngtnvandecmvangvan'fl!temobylblj 
mwe!Boraaeltalsllleuwekanceotralesnlet~ 

~: hhemnt velg& voorloper ..... ? 

sbtmkumlenv.aden.Deiillnlstr.mAndd(E2) 
en Aiders (VROM) ecJu1jv.m de Kamer echter: 
~kanWOidendatfndeafgdopmjaml 
eenaanzlenl.Ukevoorultganglsgeboektbg hetoot
wlkloelmvan~la:J:m:nDa1es·.2Jjste~~endaanm 

25mJUoen guklenboschfkbaarVO«Ve!'dee'oodcr
zoek. Wledusdenktdatkemenerglena1Sjemobyl 
eenvoodlljezaakls. heeft: het mis. 

17 



NIEUWE GOLF ENERGIEBESPARING ? 

Beleid mist daadkracht 
StldttlngNatuurenMDieuheett ... moeltemetdeplamen 
vanhetMIDistede'VBDEccmomlsche~kenom~ 
rlDgeen.nieuwelmpuJstegeven.ZegaanDietvergenoeg.In 
plaats'V81lzlchstelktemakenworeneq&lebespar1Dsteekt 
hetmlldsterleweltljd,geldeneneq&leinhetlevensvatbaar 
boudea:vankemenergle. 

Marleen Boot&
rra 

Stichting Na
tuur en Mifieu 
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Enelg1ebesparlnopa1lefi:tntenendemzetvanduur
zameenergtehebbeneenbelangrgkerolte"ree'Vll1len 
bij hetvoorkomen en bestr.gdenvanml11euproble
men. Daalvanfslndenota "BeleldsplanEnerglebe
sparingen~·(BES)nauwelgksspa
ke. Indezenotawoo:ttzwaargeleundophetMilieu 
ActtePJan~vandeen.ergtedlstrib 
Hetmakenvana&prakenrronvenanten,worotüs 
demeestaangeM:2enweggezienvoorhetreallseren 
van de doelstellingen. HlerbijplaatstNatuurenMi
Jieuvmagtekens,aangeztendecon1roleopdenale
vlngonduidelgkfs.ergeensanctleszgnende~ 
JgkesUmulansen.ontbreken.Ookwswachtderege
rlngwelvanqeheten'mchte'beJeldcJinstrumten. 
zoalsdelntenstverlngvanenergle-voorJJ.ch.tlng.In
dlendie~ntetgepaardgaatmetkmchtlge 
aanspmngendooamick:lelvana1bsldiesenlnandê
Jeprikkelslijktdege'Mm8tebesparingonhaalbaar. 
InhetNMP-plus'WOldteiValluitgegaanda.tmetde 
vtJ01ieSteklemaatregelenln2000tenopzlch.tevan 
I989eenabsoluteco-2reductlevan2procentge
haaklkan-wa:den, terwgldeBES-notart'kenlngJ:ntdt 
meteenstabdfsatievandeCQ-2end&9ie. 

gemiste kansen 

Waarde~~tvande 
samenlevlng.daar~lnhaaretgenbeletcmplan
nenc:b:rwelvoc:nütteschul\lennaardetoekl:mst.De 
opnamevanenergiebesparlnglnmllieuveigUnnin
gen, benuttlngvandeWetEnergtebesparendeToe
ste1len,lnvoerlngvan~voorwmlng1so
Jatie,atbouwvandestimuleringvanenergkmtensle
veindustrte,aa:npasslngvandeenergleprijstar 
enln\loerfngvanduurzameenerglebronnenmuden 
vanafnulaachtigmoetm:wmlenondersteund.Maar 
dezewetgevendeinstrumentenbl!jVmvoorbpJglnde 
lm!t. 

Om de broelkasetfectproblemen:zoveelmogetyk te 
bepemenfservoJgensdlversemodelberekeningen 
eenmondJalereducttevanbroelkasgassen(lmalst:d,
diaxlde.methaanenCFXs)nodlgvan50totmeerdan 
95procent. DeCQ-2 uttstoot.dlemeerdandehelft 
van het broeikaseftèctveroorzaakt. zal wereldwgd 
metzeker I procentperjaarmoetenwon:lengeredu
ceerd:lndegeJndust:rialisJandenmetmlnstens 
3procentperjaar.HetNatlonaa1MllieubelefdsPJan 
(I989)mlkteopeenstabllisattelnhetjaar2000ten 
opzichtevan I989. Na forse krittek.op deze slappe 
aanpakbebof:Jehet(nleuwe)kalme~ 
In het NMP-plus: I procent reductie. In de verkle-

zlngsstl'ijdhadCDA-JgsttrekkerLubbersop26au
gustus I989 nogverklaaid dateen reductievan 2 
procentperJaarnages1re20Uwm:len. Ultelnde1Jk 
stellenBESenNMP-pluseenbeleid.voorwaatbijde 
koaldiaxlde-uitstootln20003 tot5procentJagerJJgt 
danlni989.Datfseenafuamevan0,3tot0.5pucent 
perjaar.En~Ballerdien~ 
deregerlnghaaretgenmageredoelstelllngdoorln te 
stemmenmetdebouwvantweegrotekolencentrales 
lnBolsseleenopdeMaasvlakte,die~bijdragen 

aan~koolcllaxlde-em 

meer energiebesparin nocf.g 

Deregertngvoorzleeenelektrtclteitsbesparingvan 
2()p.roa:nttussennuenhetjaar2000.Diebesparing 
moetvoori4procentgerealJseerdword.enmett'JB
c1encyYeibeterlen voorStot lOprorentmetge
dragsveranderlnbUburgersenbec:lqJYm. Volgens 
Natuuren.Milleukandl.tbelekhudenaangescherpt 
tot40procentstroombesparlnglndezelfdepertode. 
VoJgensdestudl.e "Hetbroeikaseftèct, eropoferon
der"~c:brSttchtlngNatuurenMilleuen 
VerenlglngMIUeudeimste,augustusi990)blijktda.t 
doormiddelvane11lciencyverbeterlngookvoorelek.
tridtetteenbesparJngvanc:lrca30procentterealfse
renB.Diel::lesparlngmute\lensleXIentoteenabsalute 
C0-2reducttevan 30 prooentin hetjaar2000ten 
opzichtevan I985.Indlenhetkablnetserleuswedt 
maaktvan~hetNatb1aa1Mllieu
beleidsPJanombinnenéêngenerattetekomen tot 
duurzameont.wJkke1ing.mudendenugebanteerde 
energtebesparlntellingenmeteenmctortwee 
totdrievahoogdmoetenwon:len. 

regulerende energieheffing 

Volgens Natuur en Milieu zou de overheid, naast 
wetgeving en regelgeving. ookhet Instrumentvan 
regulerendehefDngenmoetenhanterenomdecwer
~~~lttJR!ve 
produklieprooes:n&ai~podukHe. 
Datbetekentdatdelnge2letteenetgledutnderwordt 
gemaakt. waarbgtegelijkdeloon-enillkomstenl» 
last1ng\wrdtved 
Regulerendeenerg1ehetllngematktronbm,ze 
kunnen~wmrenenzullenmeer 
bijdragen aan het principe 'de vem.dler betaalt'. 
WanneernudeenergtedmgersdezeJfdeprgszouden 
kennenàindebeg1njarentaèhtfg(c:lrcai5gulden 
per GigaJoule), dan zou er een opbrengst van IS 
DJiUard ontstaan. Een klein gedeelte van deze op-

allldlt-IIIW/dlx:.l990.rr.6 



~2DU~kunnenwonlen wocde 
floandedngvan~endemaatregelmm 
de~~ 
DeNotaEnerglebespartngondelkentde)'lOC'X'baak 
vanduurzameenergiebronnen r .. dlentdevmlere 
ontwtkkdlngvandezeenerglebronnen krachtig te 
'WOiden bevoo:lml1. maar~e.gzulnlgwaarhet 
cm ftnancte1e mlddelen gaat Het ooderzoeks.. m 
~vocrduurzamebmneruDudaar
blj niet utt de pot \'OCC energiebesparing moeten 
lamen.maaruttdebudgettendiewockrmsplgtlng 
mkrmfuslezljnbestemi 

conclusie 

IndeNola.Ene:rgtiebenhetNMP-pluswordt 
r•eead~~ 
gelen de ~telling ten aamJen van de 
co~~deullskxJtln.I004/1996 
ophet.IlMmlvan 1989, wm:ltgebaaki.DeSUchtlng 
NabrurmMIJkubetwgi-Jtdtt.sterk.l.ldenktdateen 
welkradltlgerbelddnodlglsomeenCO -reductie 
van2procentperjaartebm:lken. OokdeAJgemene 
Energleraad(AER)Isdezemerüngtoegedaan.mals 
blijktuitdekrttlsche~q>dehooiJlgnennoUt: 
vandeNotaEnerglebesparlnHetvaltO'."edgensop 
datdeAERopenkelepaatsen'\\Udtaangehaaldà 
datdeopstellersvandeNotaEnerglebesparlngvan 
paskamt. maardataanhe~kekrttlekptmt. 
namelgkdateromoJdoende beldd'Wmftgewerd. 
nfet~geknmen. 

HetbenodJgdebdetlwm:ltweerultgesHetgeeft 
geenpesomeerstdedoefitelltngtevazwakkmen 

~demaatRgeJen. dienod.lgzljnvtlCChet 
tmllsemlvandelledot-Jstelling. naar de toekomst: te 
va-schuiven. Metdetoepassingvanvanhet~tge
~trumentmdelmoer1ngvanpres~ 
~dlentnutev.aden~Oakls 
deaanpasstngvande~mtnvoe
mgvan~mdlentde 
stlnn.l1r:rlngmbeschennlngvandeenergle-lntensle
velllclu9tdetev.adengestaald. 
DestichtlngEDI!rglemSamenlevtngheeftgelijklul
dendekrltieklatenl'lcnn. Hetlngt2ettebeleidlsnJet 
sterkgenoegcmde~vanhetl:roe:lkaseftrlte 
bestrtjden.Zijp1ettookworeenbrandstoftle1Dn& 

~vt1Wt2t:ltl\Udtnaareen~varstdvan 
eenadvte:so:mmlssliecm 10centperklloco-2tnte 
V\:lelal.NaarNederlald9e~va1aald: 
de.Jaad!lksenatmaleulfstootvan(X).2bedraagtl80 
mf!Joenton.Eenenergtebeftlngveendubbeltjeper 
kfklgeproduceerdeC().27J:A1eenjaarlgkspoCJeopJe.. 
vem1van 18mtljardgukJen.Daarvaltheelwatmee 
te~ophetgebe:ldvanenerglebesparinm 
ÖDDZQI!It!>elltJ~ 
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BOEKBESPREKING 

De rekening van het broeikaseffect 

Toonde Laat 

· ~ 
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Veelalwordende~vanhetbroefka....&.ctln 
wmaoorwamtrnrtalledel~ 
enmetde~hoogtevandewafmltandvoor 
<JI2lo.l!lt:ookl:dedsdatbetgeyai.Deasttrur. wetm
~wnC:almthrut.beeftdeac
bdeioJtmentmJrhtmuttlmnm-enbldttnlandbg 
elkaar~ er er die cmcb\Sie uit getrokkr:n. 
Helaas gebeurt dat niet aJtgd erg mrgvuk!lg. Op 
paglna32beweertdeauteurdatbetafimeltenvan 
Antmcttcaeenva'hogtngwnhet~ 
met vUf meter mu opleveren. Dit moetZijn West
An1arcttca.AisbeeiAntarcUcamua&melten. Dlde 
~~~tvallen.~t 
medáhgopdatd!tlaaf*naardewaaracl1gnlgkhd 
nleUalplaabwblen.De~damDbq 
TDI'W'tm·~alhelemaalCildmk
baarts~daa. 
Mamcaldelne~~trlrrnend 
voer bet boekje. "Het Broeflre"""fecr 11 2l!ler ova"

zlcirtei!Jrmetch*'elgkr~en~er 
wmlen~~tmnen~ 
bmtl:ad.Naeenecbetavandeorzakmvanbetbtlel
bM&d~~lnde~~ln~de~ 
~aspektm~am.gdanwelta'Ym:IIJD
dertngvandlte&kt. "'Er$~ 
lgketbralePnlVaammdeopsteDersm~hopen 
datde~andemzalultpaktcr:nalsdievan 
bet~.Zeerdemoelewaard. 

JIEI'_,.JB&MiiiDCT. Martgnvancalmt
bouU.a.m. V~Mdleudei:nle, UltgeYerU 
.JanvanAdllit:ltR.cWAlo!Jb<BnU9> 118P9-
na .. metn.asballr:s.Met~.G.M. 
AklerB(omll!lbnan~JSall90.6224..145.X. 
Prtjs f 19.50 (tnduslef porto). Th besteDen bV: 
Vereniging MJIIecleimle, Damrak26. 1012 LJ 
Al:n&*Jdam(Cm-221-

-- ~ . 



GUNSTIG TERUGLEVERTARIEF VOOR WINDSTROOM 

Twee molens voor Deltawind 

OpGoer~wordtgoeclbetaaJdvoorstroom. 
Deeoöpemt:levemoleiiVeiet'"'"'DeltawJDdou.tvaugtper 
gdevenleklloWafhan maarBerst20,3ceat.lnaeptemberls 
danookdeeerstemolena81deel,._draalen, t:envij1nog 
dltjaareentweedemolenlngebrulkzalwordellgenomen 

Demolms~gezamm)Ukeymyeeldektddtdt 

al9120~~ 
.Jaa:d!llmeptlduldlevan~<XX>k.Wh.Bekle 
uderls zgn een Lagerweyvan 75 kW, met een as
bxlgtevanndmderttgmeter. 
Deltawindkan bogen opeen brede CJilClemteunfng 
vanuit de be\oolklng. De verenJgtng telt 140 leden. 
telWijl voer de tweede maat de gemeente Oost
~eenb~.Jeo..ertvan25.000gulden.Ook 
hetnoglonaleenerglebedrgf'EOOstaatachterhet 
~lniUaUefenvtndtheteensympa
thieloeronstructle. mdenomeenhoogterugleyerta
rleftebantemt.lndetoespaakcbededlrecteurvan 
deEMGOhieldbljdeofBdele~vande 
eersteuden.zetde:I.Jetoevoor~Imlensde 
stroom trgen hetzlelile tal1ef af te zullen nemen. 
VoJgens'Yt"..'eellggnODE~vocrDuurza
me Enelgle, beJangenbeba:rU van onder meer 
rnolenu 'l"'pt:iaö:sJ'badenbeeftdesnelletotptandJro. 
mJngvaneengoedtartefeenlnsplleaeadeweddngop 
dedaadkmchtvanbetbestuurmdeberetlbddvande 
mensenomsnelen~tefi:M!steren'!. 

Deslroam2alrechtstreeksnaarbetqxnbareelektd
cJtelt.snetfP811. DankziJhethoge~ 
Deltawlndtnstaataanhaarledenzesprooentrente
~utttekeren.ElkemolenvergteenirM::s
trrlngVan 100.000gu1den. 

natuur en landschap 

De eerste molen~ afgelopenJtmi almgebruik 
gestSII:4de~~vlak 
achter de dgkvan het.Volloerak. De 1okatlevan de 
tweede molen Is eveneens biJ een watazulvedng. 
namelgkcbevanOude'lbngeachterdedgkvanhet 

~JmimklkatleszgDdoorDeltawtnduitge2ncht 
Jnsamenweddngmetdeplaatl!leiJlceVerenlglngwcr 
Natlnn'-~Hicmleev.udtwcx'
lcDmen~hlnde:raldervlnvandemiens, 
ofdathetmllleuar.deiszhiS\\UdtaangeáiSt 
Nogdltjaarzu]Jeneta:ka twlnttgcdledlefbebeerd 
WlrldturtmestnbetNededancl9elandschapstaante 
dmalen. DeltawlrdleYerdem.munerachttien Gqpl
dlgdenvocrdewlgende b.ubJneszljn Zeeuwtnd tt 
GoeaeSasJ,deVCBWNoord-Brabant(HalstrJeal)en 

Deltawlndzlelf(Otde'lboge). WleJidwtlwordenvan 
eenwtrdrncèrM;aeadglr~kananta::topnemenmet 
de vea-eruglng ODE (030-734422). Het adres van 
DeltawtndisPatrtjsetraatl8,3245VLSommelsdgk: 
tdeixn01870-5849. 

Thijs Belgers 
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BUITENPARLEM • • • 
De eb en vloed van VROM 
Wilbart WiDems 

ldTweede 
KanerGroen 

Links 
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Nadewm.mng. dear.oolaagenhet~ 
bee:ttVROMmidechaaggdfontdeld.Hd::tuerookal 
letB van gemerld?Thrwtjl de hele~ 
OYer'JDIIJeumtnAkiemhemvalt.debebandellng 
van bet NMP In de 1Weede Kamer slechts tot21eer 
mlntmaJeaanscherpmgenlekldeenbgdebehande
llngvandeMQ~oenennoeabetmru.,Jbelek:lbelemaal 

nietmeeraan de orde kwam. probeert de~ 
mkklelseenultgeb'eJdeadvertrJ'rtit:<'a~<DJOP 
oozemllleu-~te~Hetl:e
de en langdurfge karakter ervan heet In reclame
Jar'IPl~'.Decampagnedraagtde 
naam "Een betermllieubegtntb~. 

NuzaUkdelaatstez!jnc:mteontla2mmdatwe~ 
maaJmteen~dmgen~eenbeter 
mflleu.Enbetlsookprtmadat-wedaar~ 
maUgop~enopaansp"ekm.Maarmudeavoer
beJderzich'Wdvokloendevanbewust2ijndateen 
~l:ljhaamoJbegmt!Moeten 
Rgertngenparles•a dnletdevocnc:bdftal. weUmen 
~vaststellrnwaarburgem.boerenen~ 
2ichaantehoudenhebben?Endle:nendleookniet 
~~.~~~~~~~~· 
matte~ de~ 
ZakmsJbcddte~-houdendeJ.rdaUema
teda)en. roept VROM 008 op om geen J*plchulm 
meer te kepen. 'Ièrwljlde ministervan landboe lW 

rnrsfábtekmapglleert(Qlde~ 

tehouden.moetdeamsumentgrmndervleesfPan 
denvanVR:>M. 'n!swi1SbellenE9soenkelebooder
den~exb'amo(eenvt:idleuenaandedlecrl
sB.rmetdeau~z!jnautovaloerlatenstaan 
vanVROMeneen~kopenvande 
IJllnlstrnanVemeer. 

~adYertentlesroepenonstoe: 'Veel van 
onze bossen 7Jjn ziek. Onze rtv1eren zijn vervuJld. 
OnzeluchtlsvmmtmnJgd Ons klimaatkaninde 
toekrmstdramati9chvt:i:8Ddem:l. OozehcxJemlsop 
vdetienduizle:ndenplaataen~.Julstja. Maar 
denktVROMnu~datonsgedragalscxmsu
ment daar werlrelijk voor~ Is en 
~aankan~OfZ!Jnhet.JUi9tde 
becb:tjYeneneennalaUge~geweestdleboter 
opbun.hcx:.áihebblnpbatsvanqxoepenanbat-

terijen In te leYeJ:en. Is het~ en beter te 
oontrolerenaJsdeow:rheld~jen"M'
blcdt.Oeoplaacbregaanechtlangtrm::dinpaats 
vandelege6essennaardeg1asbaktelatente:ngen. 
lsbetJDsfrDenvaneenbsest&UegeJdpu::mleeneen 
kaa•q• fJl.'IICXÓMUilUDb:dwal••*cbw:tth:h
tjgenpdkoper.Jnplaatsvanspaarlampenenldi
UelnhuB.2JJUJlllnder&1aeneen•.1ttgeldtOOel*mo
klglehtelwatmeerenergltbtspartngop~En 
20 kan Ik nog~ dcagaan. want wc.' vrgwel 
~ 'endoCptpe'~lseen'\'dlunel::oepu
Rndbeltklteb:denkm.Maardatkandecmsument 
julstnlet~zelf8alstemthij2leel"'llllfeu 
W\Etop~Groeni.Joks.Dan~dleode 
gekmen politlden bestuwdtrsdelmtdd1enen te 
hebbenomdlemaa1n!geJenaaneenm:wtlllgbtdrgf
sleYen op teltfgen. 

NatuudijkbeettookdeCOOSWJlellteenmadrtsmki
del: zijn gedrag en coost.Uilptiepatroon Is V"CXr de 
madd~Endatmlddelmoeten~ 

~ vtadecxmsumentmbcn:Jtn.mflfr:ubewe.. 
ging. vakbonden. ~tlese.d.Hetlijkt 
meook~taakwcrdeCM:I'htidomdeoonsument 
teoril~JicoerentegenbfaatmudeooewacnnkkJelm. 

~draagta?:s.JM'"tmfataJm.DeoYerhetlheeft 
anc:lelemacJdSI!Ik\ leh L 'Wel.2ruJkhet~ 

de~gekl~dle 
alle mogelijke CRat:Jeve middelen V"CXr een beter 
mllleupd:leaaate~DeZJe"ppatbmsvoor 

duurzameon~moeCm~\\Uden 
cbrbc:M:ngcmeudegroepen.endaarhtxen<dtwe
~s.k:JDlc:be'boc:raaentndelnemr::rs.m
km. onderwtjsbg.ZulkeendraaggolflUktmUmeer 
hout te SOUden dan hetluchtige redamewerltvan 
VROM. Een beta'mflleu begint bg deOYerbekl! 



,...... 

Drukkerij Mezclado v.o.f. 
lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 4422 99 

HAAL ENERGIE 
UIT ZONLICHT 

(advertenties) 

i 

WINDENERGIE. 
RENDABEL EN MILIEUVRIENDELIJK! 
Unieke kenmerken van 
De Lagerwey LW 15/ 75: 
- vermogen 75 IN'/ 
- wiekdiameter 16 meter 
- masthoogte 30 meter 
- jaaropbrengst 100.000 tol 180.000 kWh 
- hoge terugleververgoeding 

(10 tot 14,2 cent) 
- ook voor bedrijven met een laag verbruik 

rendabel 
grote betrouwbaarheid door jarenlange 
ervaring 

- reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst 
In binnen- en buitenland 

- lnvesteringssubs.idies van 40% tot 50% 
van de projektkosten 

LAGERWEY 
WINDTURBINE B.V. 
Garderbroekweg 175 
:r774 JO KOOTWIJKERBROEK 
Tel.: 03423-2265 
Fax: 03423·2353 
Regiokantoor Z.·W. Nederland. 
tel. 01870-7830 

TSJERNOBYL198~1990 

• 31 officiële doden · 
• :lOOO ern"liO 7ieken • 

• 1 miljoen mensen met 
genetische schade· 

• 17 miljoen mensen in gevaar· 
'elke dag worden nieuwe 

rad ioactieve haarden ontdekt' 
Op verzoek van organisaties 

uit de SovJetunie wordt 
geld ongezameld voor 

medoCiJnen en onderzoek. I.s.m . 
Veranigong Milleudefensoe en 
Milieukontakt Oost-Europa. 

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

Door op adequate wijze gebruik te maken van 
zonlicht. is energie nu beschikbaar overal waar 
geen standaard electriciteitsvoorzieningen zijn. 
Zontechnologie Nederland produceert en 
distribueert deze zonne-energiesystemen. 
Enkele voorbeelden van praktische 
toepassingen zijn: 
LICHTBOEIEN, LANTAARNPALEN. TELE
KOMMUNIKATIE, WEGBEBAKENING EN 
WATERPOMPSYSTEMEN. 
Vraag vrijblijvend informatie en advtas aan bij: 

Postbus 477- 5140 AL Waalwijk-Tei.04160 · 36717-Fax 04160 - 39425 

alllcht·ncv/dec.I990.Jr.6 23 



B RA N D S T 0 F 
AFKEER KERNENERGIE IN BEELD 1980-
1990 

1len Jaaraversie tegen kernenergie. zoals In bijgaand grafiekje weergegeven. 
d uidteropdatdeNederlandse bevolkingsteedsmassievertegende7.-eenergle
bron is gekant. De uitstralingvan deTsjernobyl-ramp wordtduidelijkweer
spiegeklindetoenamevanhetaantal tegenstandersvannieuwekemcent:Iales 
ln Nederlandvan55tot82procentelnd1986.0pvallendlsookdathetaantal 
a!::rolutetegenstanders (tegen kernenergie. inclusiefsluitingvan Dodewaard en 
Borssele) de laatste jaren Is toegenomen. 
In het jaar 1977 bedroeg het aantal tegenstanders 38 procent. en na de 
Hamsburg-rampin 1979steegdltaandeel tot52. Het percentageabsolute 
voorstanders Is geleldelijkafgekalfd van 27 procent (1977), via 24 procent 
(1979) totmomenteel ongeveer 12 procent 

BEZWAAR TEGEN WINDMOLENPARK 

De elektrtclleltsbedrt jven van Noord-Holland en Frieslandhebben een plan 
gepresenterdvoordeaanlegvaneenwlndmolenpark.midden inhetljsselmeer. 
Binnen een gebledvan 20 tot 35vierkante kilometerzou plaatszijn voor260 
molens(55tot85meterhoog)dletesamen250MegaWattvertegenv.uordlgen. 
Tegendit'megapark'wordtbezwaaraangetekenddoorSUchtingNaluuren 
Milieu: het ijsseJmeer Is een watervogelgebiedvan In ternationaal belang, waar 
de rustniet verstoordmagworden. Ookniet doormilieuvriendelijke windmo
lens. Natuuren Milieu stelt voor om snelalternatieve lokaties te zoeken langs 
de kustvan hetmeer. 
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PROCEDURE TEGEN DUITSE 
KERNCENTRALE 

Coen Hamers uit Denekamp gaat blj de rechtbank van 
Lûneberglnhogerberoeptegeneenvormisvanderecht
bank van Osnabrück. Eind junlvan dit jaarverweesdeze 
laatsterechtbank Hamers' e.lsomdebouwvergunning'vor 
de kerncentralevan Ungen nietigte~Tklaren. n.aardeprui
lebak. Volgens Coen Hamers en zijn Duitse advocaat 
Winterwas de motiVeringwel erg mager. Daarom zoekt 
men hel hogerop om de veiligheid van de Llngense kern
centrale terdiscussie te stellen. In de bouwvergunning uil 
1982ontbrekeneenaantalelementa!rezaken, zoalsmens
eUjke fouten en risico's, mogelijkheld vandampexplosies 
In de reactor, neerstorten van militairevliegtuigen en het 
onibrekenvaneen~radioa~opslagplaats. 
Destichtlng·Burgerlnspraak<M:rdegrens·verwachtdat 
de hoogedelgestrenge Duitseheren overeen tot twee Jaar 
uitspraakzullendoen.lnfonnatie:05410-15013. 

DeBritsekemenergtewereldheeft.eennieuwstralend idee: stilgelegdekerncentralesworden bedolven ondereenzandheuvel.indekomende tien 
Jaarzullen twaalfBlitse kerncentralesafgeschakeld worden omdat l'.e 'op' zijn. De ontmantellngskosten percentrale bedragen ruim 2 miljard 
gulden, terwijlmen tevens meteenenormehoeveelheid radioactief materiaalblijftzitten datminstens 100 jaarbewaaktmoetworden. Helidee 
Is zeer simpel: zand erover. en 1 OOjaarwachten totdestralingsbelaslinglsafgenomen. Daarna kan men, aldusNuclearElecb:ic, de centrales 
gewoonslopenals elkander bouwwerk. Stonehengeklijgt concurrentievan twaalf grafheuvels. dieuiteraardwel bewaaktmoeten worden. Of 
datgoedkope.rls .. ? 
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