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REDACTIONEEL 
De overheid houdt ons voor dat een betermllleu onder meer begint biJ mlnder energieverbruik. 
Volgens haar schijnt niet ledereen te weten dat verstandig energieverbruik niet alleen geld 
oplevert. maar ook nog eens beter is voor het milleu. Doordat we steeds meer fossiele 
brandstoffen verbrutken komt er steeds meer kooldioxyde tn de dampkring en wordt het 
broeikaseffect versterkt. Dit alles is te lezen in 'Zestig dingen die u voor het milieu kunt doen' 
(uitgegeven tn het kader van de campagne 'Een beter milleu begint bij jezelf. met als symbool 
de kleine aarde omgeven door twee handen). Dus ts de boodschap: energiebesparing. Een prima 
zaak toch? 
Maar daarnaast spelen natuurlijk ook nog andere zaken. De overheid steekt onder meer 
subsidie in de aanschafvan een zonnebotler. Maar voor hoe lang nog? Verder blijft ze ook geld 
steken in kernenergie. De kerncentrale van Dodewaard zou gerust langer open kunnen blijVen. 
moeten we geloven. De burgers moeten bij zichzelf te rade gaan: een beter milieu begint immers 
bij jezelf. Zo was het jaren geleden ook al. Als de bevolking 's avonds de gordijnen maar dicht 
deed, kwam alles wel goed. Dit was goed in het kadervan energiebesparing. en de overheld kon 
rustig verder gaan. 
Waar ik momenteel benieuwd naar ben is of de slogan 'Een beter milleu begint (zeker) bij de 
overheid' ook opgaat. Het ministerie van Mtlieu heeft een kantoorkolos voor zichzelf laten 
neerzetten. Opvallend is dat er 1n alle publiettelt slechts aandacht is voor ramen die open moeten 
kunnen en verder voor het binnenklimaat in relatle tot de gezondheid van de ambtenaren die 
er straks moeten gaan werken. Waarom lezen wij niets over ingrijpende energiebesparende 
maatregelen en extreme doorvoering van de toepassing van duurzame energiebronnen? Zou 
VROM misschien vergeten zijn subsidie aan te vragen voor een zonnebotler? 
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ECOLOGISCHECRISIS IN SOVJET-UNIE 

Duizend-en-een Tsjernobyls 
Een analyse van de Sovjet-Unie In het Ucht van de ecologische crisissi
tuatle In dat land. Tsjemobylis - helaas - slechts het topje van een 
enorme ijsberg die éénzesde van het aardoppervlak beslaat. 
MWeubewegtngen behalen successen. maar leggen het af tegen loze 
beloften van de atoomlobby. De Sovjet-Unie herbergt een gevaarlljke 
mflleufactor. 
Igor Altshuler. afkomstig uit Moskou. heeft een aantal zaken op een rij 
gezet. Voor. tijdens en na de mislukte staatsgreep. 

Het Tsjemobyl-ongeluk heeft de aandacht 
van de hele wereld getrokken.. Al vijf jaar 
bestuderen wetenschapsmensen van diverse 
pluimage de zogeheten 1essen van Tsjemobyl', 
maar het basismateriaal voor deze studies Is 
nog steeds nJet voldoende. 
Tot op heden geldt nog steeds de om~e 
Sovjet-verklaring dat de ramp met de reactor 
werd veroonaakt door foutleve handelingen 
van het bedienend personeeL 
Pas onlangs werden verbeteringen tn het re
actor-ontwerp omcteel aangenomen. Maar de 
'oorzaken' van de ramp. die op geen enkele 
WijZe beperkt bUjft tot fouten van operators of 
gebrekkige ontwerpen, worden tn de praktijk 
nooit beschouwd 1n een bredere context van 
de algemene politieke, economische en ecolo
gische ineenstorting van het Sovjet-systeem. 

De 73-jartge geschiedenis van het Sovjet
systeem geeft onsveel aanleldingen te denken 
datde'ISjemobyl-ramponvermljdeUjkenvoor
spelbaarwas. Voorop dient gesteld dat dit niet 
de eerste grote catastrofe was met slecht 
ontworpen en slecht bediende technologie 1n 
de Sovjet-Unie. 
Deze ramp kan aangemerkt worden als de 
eerste die gerapporteerd werd. Het type reac
tor en de grootschalige toepassing dienen de 
belangen van het Russische mUltalr industri
eel complex. 
Er zijn nu nog VIJftien ·kernreactoren van het 
Tsjemobyl-type 1n werking. Ze zijn allemaal 
t~rug te VInden 1n het dichtbevolkte Europese 
deel van de USSR. niet ver van de grenzen. 

De Tsjemobyl-ramp 1s er één op de Ujst van 
rampen die de conclusie rechtvaardJgt dat de 
Sovjet-Unie zich 1n een polltleke en ecologi
sche crisis bevindt. Een 73 Jaar lange on-
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volledige berichtgeving over de milleu-situa
tle 1n de Sovjet-Unie Ujkt absoluut onaccepta
bel, gezien het feit dat dit land over een 
belangrijk deel van 's werelds grondstoffen 
beschikt. 

De milleu-effecten van het gecentraliseerde 
Sovjet-systeem op de rest van de wereld wor
den 1n het Westen onderschat 
Meer dan 73 jaar lang had de Sovjet-Unie de 
sterke centrale macht om crudale beslissin
gen te nemen, zoals het doen verhulzen van 
complete volken, het omdraaien van de na-

tuurlljke loop van riVieren. het onder water 
zetten van de vruchtbaarste gebleden voor 
waterkrachtcentrales, het eUmtneren van hele 
meren zoals het Aralmeer, of het bouwen van 
kerncentrales bij de bovenloop van rtvteren 
(bij Tsjemobyl), 1n aarclbevtngsgebieden (op 
de Krim) of op breukranden (tn Armeni!). 

lgor Altshuler, 
Sovjet-ecoloog 
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gevaarlijke mDieufactor 

Aangezien de Sovjet-Unie éénzesde van het 
aardoppervlak beslaat, Is het besluitvor
mingsproces en het management een mllièu
factorgewordenmetgevolgenopwereldschaal. 
De vemtetigtng van natuur en milieu in dat 
gedeelte van de bio-sfeer dat tot de Sovjet
Unie behoort is niet alleen een interne 
aangelegenheid. Als dit verwoeste en onder
voede land met haar machtige militair-indus
trieel complex, met een aChterhaalde en ar
moedige technologie, en met een gebrekkige 
wetgeving, zou afglijden naar een ecologisch 
rampgebied, dan zou dat inderdaad een ge-

een gebied beslaat van meer dan 3,5 mlljoen 
vierkante kilometer, Is het rampgebied in 
werkelijkheid nog beduidend groter. 
En dit gebied blijft beslist niet beperkt tot de 
"negen zones in de USSR met ecologtsche 
problemen", zoals die onlangs door de Opper
ste Sovjet werden vastgesteld. Praktisch het 
hele grondgebied van de SOvjet-Unie kan 
worden aangemerkt als een ecologisch ramp
gebied, met slechts enkele uitzonderingen. 
Niet alleen het Baikalmeer, niet alleen het 
Aralmeer of Kalmykfa, niet alleen het Wolga
bekken, niet alleen Tsjemobyl, maar ook vele 
andere gebieden kunnen als rampgebied 
worden beschouwd. Volgens Alexei Yablokov, 
lid van de Academie der Wetenschappen van 

COÖRDINATIEPUNT TSJERNOBYL 

Vanuit WISE (Wor1d lnformatlon Servlee on Energy, te Amsterdam) worden plannen 
ontwikkeld voor een structurele vorm van samenwerking en ondersteuning tussen 
milleu-organisaties uit Oost en West. Het gaat niet alléén om Tsjemobyl-groepen, maar 
om organisaties die zich druk maken om kernenergie In z'n algemeenheld en om de 
slachtoffers van alle nucleaire ongelukken In de Sovjet-Unie. Als eerste wordt gedacht 
aan de opzet van lnformatlesystèmen en databanken om alle kemenergleactlvltelten 
In kaart te brengen. Vervolgens dienen er netwerken te komen van antl-kemenergle
groepen, milieubewegingen en nieuwe politieke (groene) bewegingen In de Sovjet
Unie. Vanuit West-Europa wordt contact gezocht met 'betrouwbare' organisaties die 
ondersteund moeten worden met faciliteiten als meetinstrumenten, faxen, computers 
en kopieerapparaten. Op die manier ontstaat er ook een tweewegcommunieatle 
vanuit de Sovjet-Unie naar de rest van de wereld, zodat 'wiJ' mlnder afhankelijk worden 
van de offlclêle media uit Moskou, Kiev of Lenlngrad. 
Verder wordt gedacht oan training van mensen op het gebled van perscontacten, 
lezingen houden en organiseren van festivals. Ook de onderwerpen 'energiebesparing' 
en 'duurzame en schone energie' zullen de aandacht krijgen om de altemotieven voor 
kernenergie voor het voetlicht te brengen. 
Tenslotte wordt overwogen om een totaal-boek uit te brengen met daarin de oorzaken 
en gevolgen van alle nucleaire rampen In de Sovjet-Unie. Publikatle van dit project, 
·1001 Tsjemobyls·, wordt verwacht In 1993. 

vaar betekenen voor de rest van de mensheid. 

Deze conclusie moet getrokken worden: van
daag de dag, met minder mllitaire confronta
tie, Is het noodzakelijk om meer aandacht te 
schenken aan het Sovjet-systeem als een be
dreigende milieufactor die voor de rest van de 
wereld niet minder wezenlijk en gevaarl!jk 
kan zijn als een militaire factor. 

Volgens de visievan professorBons Vinogra.dov 
in The nmes van 9 februari 1991: "halver
wege het vorigejaarwas twaalfprocent van de 
Sovjet-Unie een ecologisch rampgebied. Nu Is 
dat zestien procent". Ofschoon dit cijfer op 
zich al groot genoeg Is en deze zestien procent 

de SU en onderYOOrzitter van de Milieu
commissie in de Opperste Sovjet. is de Golfcri
als "veroorzaakt door olie, maar de hoeveel
heid olie die de laatste paar jaar verknoeid 
wordt in hetTyumen-gebied (in Siberlê- red.) 
Is vele malen groterdan de olieversp1llingbi de 
Golf". 

Eenzelfde situatle ontstond tijdens het Tsjer
nobyl-probleem. Tot op zekere hoogte waren 
we allen 'blij' dat de ramp in 1986 gebeurdeen 
'gelukkig' samenviel met de start van peres
trolka en glasnost. Alle andere nucleaire inci
denten die gebeurd zijn vóór Tsjemobyl. en 
die mtsschien even tragisch waren met be
trekking tot gezondheidse1fecten, zijn nooit 
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ometeel gerapporteerd en werden derhalve 
verborgen gehouden voor het grote publiek. 

geheime gegevens 

Nu pas is het mogelijk tets aan de weet te 
komen over de wetenschappelijke publtkatles 
aangaande nucleaire ongelukken en opslag
plaatsen voor radioactlef afval 1n de Oeral. 
zoals de radioactleve vervu1l.lng 1n het gebled 
rond de 'Mayak' Installatie In Tsjeijabtnsk. 
Slechts verwaarloosbare stukjes Informatie 
zijn doorgedrongen tot de massamedia over 

de kernwapenproeven ln de open lucht. waar
aan soldaten 1n de vljft:Jgerjaren werden bloot
gesteld Of over een voormalige radioactleve 
opslagplaats 1n delen van Moskou die nu 
dicht bevolkt zijn. Of over de radioactleve 
vervuillng van Oost-Khazakhstan, of de dalen 
van de rivieren Yentsei en Tom, waar geheime 
kerncentrales staan. 
Zelfsvandaag dedag,ln de tijdvan Gorbatsjavs 
hezvormtngen, perestrolka en glasnost In de 
Sovjet-Unie, 1s de werkelijke omvang van 
Tsjemobyl en andere nucleaire rampen onbe
kend. Er zijn geen gegevens over aantallen 
slachtoffers, over gezondheldseffecten en over 
de mate van veiVUilJ.ng. De relatie tussen het 
Tsjemobyl-ongeluk en de actlvitelten van bet 
mWtalr-tndustrleel complex Is praktisch on
bekend. Het functioneren van 'nucleaire In
stallaties' als Tomsk-7. Arzamas-16, 
Tsjeijabtnsk-70, Krasnoyarsk. Tsjemogolavka 
en Moskou (met negen kernreactoren In wer
king) bltjft compleet geheim. 
De statistische medische gegevens zijn bijna 
volledig geheim, terwijl alle andere officl!le 
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Informatie traditioneel mlsleldend,tncompleet 
en onregelmatig ts. Allerlet soorten meetin
strumenten en apparatuur voor mtlieube
waklng en controle zijn niet beschikbaar voor 
onafhankeljjke onderzoekers of voor het pu
bliek. Oe bevolking heeft praktisch geen mld
delen om haar tndtviduele ecologische vellig
held te beschennen. Indtvlduele dostsmeters 
of stralingsmeters ontbreken. Vlees of groen
ten uit het Tsjemobylgebled worden soms 
elders aangetroffen 1n winkels, markten en 
restawants. 
Terwijl het land 1n een ecologische en econo-

mlscbe situatle verkeert, krijgt kernenergie 
de hoofdprioriteit van de Sovjet-leiders. Het 
eerste punt van de nieuwe 'antl-crtstsregertng' 
van premier Valentln Pavlov (Inmiddels afge
zet na de staatsgreep) betreft •maatregelen 
om de ontwikkeling van kernenergie in de 
USSR te stimuleren". 

mDieubeweglng 

De milieubeweging ls 1n de Sovjet-Unie uitge
groeid tot een zeer opmerkelijke politieke 
macht. Het was de milieubeweging die er tn 
slaagde het project te stoppen dat beoogde de 
loop van enkele riVteren Jn Stbertê om te 
draaien. Ondanks de goedkeuring van con
gressen van de communistische partij. wer
den nog vele andere projecten stopgezet fa
brieken, waterkrachtcentrales en kanalen. 
Rekening houdend met het feit dat beslulten 
van de CP 1n het algemeen zwaarder wegen 
dan welke wet dan ook. mag men conclude
ren dat de mtUeubewegtngen tot op zekere 
hoogte begonnen zijn de macht te delen met 

Nadrukkelijke 
aanwezigheld van 
militairen 
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Oe macht van het 
Kremnn Is tanende 
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de commwlisten. Leiders van volksbewegtn
genlndeBaltlschestaten,alsookdeKarabakh
beweging in Arm.eniê zijn begormen als polltici 
en kregen naambekendheld met ~eu-actl
vttetten. In de regel vochten zlj tegen 'l.mperta
llstlsche' en vetwoestende Sovjetprojecten. 
zoals de lgnallna-kemreactor ln Lttouen, de 
Daugavplls-waterkrachtcentrale ln Letland. 
de Natrtt chemische fabrieken ln Arm.eniê, of 
de fosforwinning ln Estland. Dat géldt ook 
voor de democrattsche bewegtng 'Ruch' ln de 
Oekralne, de volksfronten in Leningrad en 
Bashkir, die allen hun oorsprong vonden ln 
m1lleugroepen die voor het overleven van de 
natie vochten. 

De anti-kernenergiebeweging In de Sovjet
Unie bereikte haar hoogtepunt Jn de jaren 
1989-1990 tijdens de verkiezingscampagne 
voor het eerste congres van volksvertegen
woordlgers van de USSR 

De programma's van veel kandidaten behels
den beloften om de bouwvan kerncentrales ln 
hun kiesdistricten te stoppen of draaiende 
centrales sttl te leggen. Geen enkele van de 
kandidaten durfde zich uit te spreken vóór 
kernenergie. 
Dezelfde situatle herhaalde zich een jaar later 
biJ de verkiezingscampagne voor de republle
ken en gemeenteraden. 
Volgens gegevens van het ministerie voor 
Atoomenergie werden ln de afgelopen vier jaar 
zestig kerncentrale projecten stopgezet, met 
een gezamenlljk vermogen van 100.000 me
gawatt. In 1989 kwam slechts 3.800 mega
watt kernvermogen In werking. terwijl dat ln 
1985 nog 10.000 megawatt was. De afgelopen 

vter jaar werden kerncentrales ln Rostov, 
Krim, Tatar, Bashklr, Gorkiy. Voronez, Smo
lensk, Khmelnttski. Zaporozhe en Kalln1n "tij
delijk stilgelegd". gesloten of omgebouwd tot 
elektriciteitscentrales op kolen en gas. De 
meeste versehuMogen vonden plaats onder 
druk van de antl-kemenerglebeweglng. 

Momenteel schijnt die sttuatie te veranderen, 
Jn een tijd van algemene economische crisis 
en allerlel vormen van tekorten, Joeluslef elek
triciteit. Zoals eerder aangestipt, Is de huldtge 
Sovjetpolltiek gericht op stimulering van de 
ontwlkkellng van kernenergie. In het zulden 
van de Oeral en In Kostroma worden kerncen
trales weer ln bedrijf gesteld en In Kola, Kursk 
en Novovoronezh wordt weer begonnen aan 
de bouw van nieuwe reactoren. 

zwakke plekken 

De milieugroepen ln de Sovjet-Unie zl.jn een 
voorbeeld van een democratie ln actie en 
ontwlkkellng. Aangezien zij zeer wantrou
wend zl.jn ten aanzien van de Informatie 
van de overheid, wtllen m1lleugroepen lle
verzèlfonderzoeken uitvoeren. Echter, deze 
groepen hebben gebrek aan noodzakelljk 
matertaal en kunnen moellijk bij weten
schappeliJke bronnen komen. Verder be
zitten ze geen Instrumenten om metingen 
en onderzoek te verrichten. Daarom zijn ze 
ln sommige plaatsen te zwak om met suc
ces te strijden tegen nieuweatoomprogram-
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ma's. die niet altijd door de meerderheld van 
de bevolking worden afgewezen. In het gebled 
van Semlpalattnsk stemde zestig procent v6ór 
een kerncentrale In plaats van voor een kern
wapen testgebled. 
De argumenten van de nucleaire lobby, vol 
beloften over betere voedselvoolztentng, be
tere hutsvesting In de regto a1s het kemener-

llt I 
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gteproject zou worden geaccepteerd, zijn vaak 
overtuigender dan de tdee!n van 
mllleumensen. De Sovjetburgers zun de ar
moede en de tekorten meer dan beu. 
De m111eu-organtsattes In de Sovjet-Unie kun
nen nog veel ondersteuning uit het Westen 
gebruiken. 

NMCbrift JFr AltMuler. 
Dit ardW werd begin au- .Sef ecoJoslache rampen tn 
guatuageac:hreveoenop 18 de509Jet-Unle.Deongroud
auguatua vataald en be- wettelijke staabtgreep werd 
wa-kt. De voJgende IDOI'IleD· uttpoerd door leger, KGB 
op 19 auguatua, namen de en het mJlltair-tnduatrteel 
milttalren het heft tn haD- complex. Dat stemt mij pe&
den. De milltah'e coupe waa atmlstlllch ten 88Jl2ien VBD 
eenvoortzetttngvandeZielfde de mflfeu-attuatle. Dea: ge
methodiek van het met-ree- beurteola werpt de Sovjet
pec:te:n:nvandewettal.Dea: Uole vele jaren terug. Het 
YeiUDIIChtzamtng van wet- falen van de staatsgreep 
ten ta Uil vBD de oorzaka:a staktechterwecrmtJnoptl· 
van a11crlet rampen, tnclu- mtame. 

' 
, r , 

Tsjernobyl in de 
ogen van een kind 
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SPANNING OP STROOMNET WORDT VERHOOGD 

Wim Kersten 
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Stille stijging stroomverbruik 

De elektriciteitsmaatschappijen in alle landen van Europa zijn bezig 
met een proces om de spanning op het stroomnet geleideUjk op te 
voeren naar 230 Volt. De verbruikers merken er niets van, zegt de 
elektriciteitswereld. Maarvolgens een kritische Duitse energiegroep 
is er sprake van een grootsehang complot om kunstmatig het 
stroomverbruik omhoog te jagen. 

Volgens het Duitse Anti-Atom-Büro te Dort
mund is er een wereldwijd complot gesmeed 
om de elektrische spanning te veranderen. 
De oude vertrouwde aanduiding "220 Volt" 
wordt geleidelijk gewijzigd in 230 Volt. En 
380 Volt wordt 400 Volt. Dat betekent dat we 
met z'n allen vijf procent méér stroom gaan 
gebruiken. En de elektriciteitsmaatschappij
en zouden hun winsten in een klap met vijf 
procent zien stijgen. 
TelWijl energiebesparing noodzaak nummer 
één zou moeten zijn in verband met broeikas
effect, milieuvervuiling en grondstof-fenbe
sparing, worden de moeizaam bereikte be
sparingen geleidelijk aan te Iiiet gedaan. 

De ledenvergadering van de VEEN (Vereni
ging van Exploitanten van Elektriciteitsbe
drijven in Nederland) besloot op 1 juni 1989 
de netspanningvan 220/380Volt te 'norma
liseren' op 230/400Volt. Dit besluit was een 
gevolg van afspraken die eerder in interna
tionaal verband gemaakt waren in UNIPEDE 
en CENELEC (Comité Européen de 
Normalisatlon Electrotechnique). Het uitein
delijke doel van deze afspraken is te komen 
tot één niveau voor laagspanning in heel 
Europa, in plaats van de nu nog gehanteerde 
verschillende netspanningen. Als achtergrond 
wordt gewezen op het opruimen van han
delsbelemmeringen en ongerief voor consu
menten, met name de toeristen. 

De '230Volt discussie' is begonnen in 1953, 
toen het Noors Elektrotechnisch Comitévoor
stelde om een netspanning van 230 Volt in te 
voeren. Drieêntwintig jaar later uitte de 
wereldwijde organisatie Internationale 
Elektrotechnische Commissie in Genève de 
wens om te komen tot invoering van dit 
voltage in alle landen. 

In EG-verband werd deze wens in 1988 
vastgelegd in een beslult dat duidelijk de 
tekenen draagt van de komst van de Euro
pese interne markt. 

levensduur in discussie 

De aanpassing in Nederland wordt geleide
lijk doorgevoerd. De eerste stap is in 1989 al 
gezet, en in 2004 moet de operatie zijn afge
rond. Dan staat elk stopcontact onder een 
spanning van 230 Volt. De invoeringspe
riode van vijftien jaar duurt zo lang omdat 
men wil voorkomen dat bestaande appara
tuur het slachtofferwordt van de spannings
verhoging. 
Met name in verwarmtngsapparaten als boi
lers, kookplaten en frituurpannen, loopt de 
temperatuur iets op, waardoor de levens
duur negatief kan worden belnvloed. Daar 
staat tegenover, aldus de VEEN, dat deze 
apparaten eerder worden uitgeschakeld. Die 
twee gevolgen heffen elkaar op zonder conse
quentles voor de levensduur. 

1Taditlonele gloellampen zullen wellast krij
gen van de spanningsverhogtng. Maar aan
gezien de levensduurvan gloeilampenslechts 
1000 branduren bedraagt, moeten de meeste 
al na een jaar vervangen worden. De VEEN 
gaat er zonder meer vanuit dat in het jaar 
2004 àlle gloeilampen vetvangen zullen zijn 
door moderne elektronische spaarlampen 
die een spanning van 230 Volt gemakkelijk 
aankunnen. 

Elektrische motoren met niet-regelbare toe
rentallen (in stofzuiger of koelkast) ondetvin
den geen hinder; zij zullen zelfs iets meer 
presteren. De stofzuiger zuigt harder, en de 
boormachine draait sneller. Dat heeft weer 
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gevolgen voor het energieverbruik: veel ap
paraten verbrutken iets meer stroom. maar 
ze hoeven korter in werking te zijn. Dat zou 
tegen elkaar wegvallen, zoals zou blijken uit 
een onderzoek van de NV KEMA. en er wor
den dus per saldo niet meer kilowatturen 
verbruikt. 
Bij de besluitvorming in Europees verband Is 
men ervan uitgegaan dat vanaf 1993 alle 
nieuwe apparatuur gestandaardiseerd Is op 
een netspanning van 230/400 Volt. 

contra-spanning 

Antl-Atom-Boro wijst op het mogelijke ge
vaar van het doorbranden van snoeren, ver
sterkte kalkaanslag bij verwarmingselemen
ten en levensduurverkorting van gloeilam
pen. Die zouden nog maar acht tot negen 
maanden branden en vervolgens defect gaan. 
Men wijst ook fijntjes op de eventuele gevol
gen voor de brandverzekeringen: een ver· 
hoogd risico op het doorbranden van appa
ratuur zou kunnen leiden tot hogere polls
sen. 
De Duitsers hebben een eenvoudig reken
sommetje gemaakt. De spanningsverhogtng 
leidt volgens hen tot een extra stroomver
bruik van zeven procent per jaar. Voor de 
hele Bondsrepubliek betekent dat voor alle 
huishoudens samen een hoger stroomver
bruik van 1.225 mlljard kilowattuur. De 
gezamenlijke elektriciteitsmaatschappijen 
zouden op die manter ongeveer 300 miljoen 
DM extra 'verdienen' dooreen beetje de span
ning te verhogen. ·eemakkelijkverdtendgeld, 
zonder juridische grondslag en zonder dat de 
consumenten ingeltcht zijn·, luidt de bittere 
conclusie. 
De energiemarkt Is een wereldwijd georgani
seerd kartel waarbiJ het ntet om 'vrije mark
ten' gaat maar om monopoltepostties. Daar
bij Is de stroommarkt nauw gelieerd met de 
industrie voor elektrische apparatuur, die 
ook volgens kartel-afspraken werkt en de 
hele wereld al verdeeld heeft. Grote elektro
nica-concerns ergeren zich mateloos aan het 
feit dat in elk land andere normen gelden. De 
bekende 'gloeUampenfabrtek' in Eindhoven 
produceert en monteert vijfendertig verschU
lende stekkers om haar produkten in even zo 
veellanden te kunnen slijten. En in Groot
Brtttanntê staat een spanning van 110 Volt 
op de stopcontacten. Alleen al in West-Eu
ropa kan er veel geharmoniseerd worden, 
ten behoeve van de industrie. 

Of de consumenten ook daadwerkelijk het 
slachtoffer worden van de op handen zijnde 
spanntngsverhogtng Is nog onduidelijk. Beide 
bovengenoemde partijen hebben hun eigen 
uitleg. De laitische beweging ziet alleen na
delen voor elektrtciteftsverbruikers, en de 
'Arnhemse instellingen' zien helemaal geen 
nadelen. Als de waarheld in het midden llgt. 
dan zal het stroomverbruik met circa drie 
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procent toenemen. MiSschien dat met dat 
groefcijfer verklaard kan worden waarom in 
1990 in Nederland het elektriciteitsverbruik 
biJ huishoudens met 2,9 procent Is toegeno
men? 
Bfj de elektrtctteitsdistrtbutie bedrijven Is 
een speciale folder 'Langzaam op weg naar 
het Europa van 230 V' door de· consumenten 
op te vragen. Ook door mlddel van artikelen 
in Energie & Water zouden de kleinverbrui
kers op de hoogte worden gehouden van de 
overschakeling. Wfj hebben daar welnlgvan 
gezien. 
En de maatschappiJen die zich bezig houden 
met brandverzekeringen zullen ook eens 
moeten gaan nadenken over de eventuele 
verhoogde risico's. 
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ONDERGRONDSE OPSLAG AARDGAS IN DRENTE 

Peter Bielars 

10 

Gasunie gaat hamsteren 

De Nederlandse Gasunie en de Nederlandse AardoDe Maatschappij 
(NAM) willen in het Drentse Norgaardgas ondergronds gaan opslaan 
als buffervoor wlntermaanden.In deze periode kunnen de bestaande 
gasvelden de vraag nauweUjks bijhouden. 
Begin 1996 zou het nu vrijwelleeggehaalde gasveld gevuld moeten 
worden. 

Het meeste gas dat we In Nederland 
verbruiken, komt sinds het begin van de 
jaren zeventig niet meer uit het Groninger 
gasveld. Op het ogenblik komt er ongeveer 
dertig miljard kubieke meter aardgas per 
jaar uit dat grootste aardgasveld van 
Nederland. De rest, circa veertig miljard 
kubieke meter aardgas, Is afkpmstig uit zo'n 
honderd kleinere aardgasvelden in 
Groningen, Drente, de Noordzee en ult 
Nooxwegen. De kwaliteit van het aardgas uit 
het Groninger veld blijft het beste en daarom 
moet aardgas uit de andere velden vermengd 
worden met aardgas uit het Groninger veld. 
Maar de hoeveelheld aardgas daar Is beperkt. 
Om te voorkomen dat Nederland over niet al 

te lange tennljn geen kwalitatiefhoog aardgas 
meer kan leveren aan de huishoudens en de 
Industrie , is de Gasunie voorzichtiger 
geworden. Door de kleinere velden te 
gebruiken, moet zoals het er nu naar uitziet 
bij een constante vraag het gasveld In 

Groningen nog twintig tot dertig jaar mee 
kunnen. 
Meer gas uit andere velden weghalen, kan 
niet meer. De kwa.lJtett van het aardgas Is 
daarvoor te laag. 

De NAM en de Gasunie hebben daarom het 
plan bedacht om aardgas op te slaan In de 
zomer wanneer er welnlgvraag Is. 's Winters 
kan het dan weer teruggeleverd worden. Op 
de Maasvlakte wordt sinds 1978 al aardgas 
tot een temperatuur van minus 160 graden 
Celsius gekoeld en in vloeibare vorm 
opgeslagen In tanks. In de winter kan het 
vloeibare aardgas verhit worden en In 
gasvorm In de gastransportletdingen van de 
Gasunie geperst worden. Het gaat om 
ongeveer zestig miljoen kubieke meter. Het 
relatief kleine volume Is goed geschikt om 
een kortstondige plekvraag naar aardgas In 
de winter (enkele uren tot enkele dagen) te 
kunnen opvangen. Voor heel Nederland gaat 
het echter om ongeveer drie miljard kubieke 
meter aardgas. Dan zouden ongeveer vijftig 
van dergelijke Maasvlakte-lnstallattes nodig 
zijn. 

Ondergrondse opslag van aardgas werd tn 
1915 al toegepast In de Verenigde Staten. 
Vanwege de hoge transportkosten ontstond 
daar de noodzaak om gas te transporteren 
van verafgelegen gasvelden naar 
ondergrondse reservoirs dichtbij de 
consumenten. In de VSzijn tot nu toe ongeveer 
400 ondergrondse gasopslagplaatsen In 
gebruik. In canadaztjnheter21. In Duitsland 
14, tn de Sovjet-Unie 13, In Itall! 10. In 
Frankrijk 9 en In Groot-Brlttannl! 1. 

Norg 

Het aardgasveld Norg In het noorden van 
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Drente bleek na onderzoekhetmeest geschikt 
voor opslag. Het is groot genoeg om drie 
miljard kubieke meter op te slaan; eventueel 
kanhetzelfs uitgebreidworden tot4,5 miljard. 
Bovendien ligt het dichtbij het Groninger 
veld, waardoor de transportkosten beperkt 
blijven. In Norg zijn zo'n twintig gasputten 
nodig. Het uittesten kan volgens de Gasunie 
1n het najaarvan 1995 gebeuren, waarna in 
het daarop volgende vooljaar begonnen kan 
worden met het vullen van het gasveld. In de 
winter van 1996/1997 zou de complete 
installatie in gebruik genomen kunnen 
worden. 

Het vullen van een vrijwelleeg gasveld kan 
door de drukstijgingen en -dalingen tot gevolg 
hebben dat de bodem stijgt of daalt. Onlangs 
nog werd in Assen en directe omgeving een 
lichte aardschok gevoeld die mogelijk het 
gevolg is geweest van de aardgaswinning ter 
plekke. 
UithetgasveldbijNorgkaninstrengewtnters 
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per dag maximaal 36 miljoen kubieke meter 
aardgas gehaald worden. Voor de benodigde 
installaties is een terrein nodig van zo'n 
twintig hectare. De totale investering wordt 
geschat op 1 miljard gulden. Voor het beheer 
van de installatie zullen 25 permanente 
arbeidsplaatsen ontstaan. 

Inmiddels is de Gasunie in de problemen 
gekomen als gevolg van een ongeluk in 
Noorwegen. In augustus is het betonnen 
fundament van het gasplatform Sleipnir-A 
bij Stavanger gezonken. Noorwegen vreest 
daardoormoeilijkheden bij de gasexportvanaf 
1993. Daartoe zijn langlopende contracten 
afgesloten. De Gasunie zou jaarlijks 2,5 
miljard kubieke meter gas afnemen. Vandaar 
de gretigheidwaarmee de Gasunie momenteel 
aan de Noorse gasmaatschappij Staton de 
helpende hand biedt om de gasstroom op 
gang te houden. Als dat lukt kan het Norgse 
gasveld vanaf 1996 daadwerkelijk als opslag 
gaan dienen. 

Tekening: Sander Neijnens 
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PARTICULIERE RUN OP WINDENERGIE 

Wim Kersten 

Subsidiepotjes oneerlijk 
verdeeld 

Bet gaat goed met de ontwikkelingvan windenergie in Nederland. De 
talrijke nieuwe plannen en projecten zijn niet meer bij te houden. 
Maar bij de financlering - via de subsldleregeUng - gaapt een kloof 
tussen projecten van particulieren en projecten van nutsbedrijven. 
Een standsverschil dat elgenHjk opgeruimd dient te worden. 

In 1986 werd de IPW-regeling gelntrodu
ceerd, het Integraal Programma Wlndener-

markt te stimuleren. Of jutster gesteld: als 
ondersteuning van de (Nederlandse) 
windmolenfabrikanten Jn de hoop dat de 
windturbineproduktie zou toenemen als ge
volgvan nieuwe bestellJngen, en dat de Inves
teringskosten per molen zouden dalen. N.V. 
Novem (Nederlandse maatschappijvoorener
gie en mtlieu) kreeg de uitvoering van de 
subsidieregeling opgedragen. Daar werden 
en worden alle subsidieaanvragen beoor
deeld, en gehonoreerd of afgewezen. 
Belangrijke voorwaarden hierbij zijn het ver
la1jgen van een bouwvergunning, het be
staan van een ondernemingsplan en de kwa
liteit van de geplande windturbines. Alleen 
turbines die door het ECN (Energteonderzoek 
Centrum Neder}AAd) zijn getest en goedge
keurd komen voor subsidJ!ring In aanmer
king. In de afgelopen Vier jaar mocht Novem 
jaarlljks 30 miljoen gulden ve.rdelen. 

twee maten 

Wirmolenpark van NV PNEM te Halsteren 

Met Ingang van dit jaar is de IPW-regellng 
komen te veJVallen en opgevolgd door de 
Subsidieregeling Windenergie, die Is Inge
bed In het 1WIN-programma: Toepassing 
Windenergie In Nederland. Deze nieuwe re
geling is verder opgesplitst In twee sectoren: 
een subsidiepot voor particuliere wind
molenexploitanten en een pot voor de nuts
bedrijven die windmolens wlllen gaan plaat
sen. 

12 

gte, waarvoor 150 mlljoen werd Vlijgemaakt 
voor de periode 1986-1990. Het mtntsterie 
van Economische zaken stelde Jn het eerste 
jaar een bedrag van 20 mlljoen gulden be
schikbaar als subsidie om de windmolen-

En daar zit het standsverschil. Voor particu
liere windenergteprojecten, zoals de collec
tieve windmolenvereniglngen, is een bedrag 
van 7 miljoen beschikbaar, en voor de nuts-
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sector ruim vier maal zo veel: 30 miijoen. 
Particulieren hebben in 1991 samen voor 26 
megawatt aan projecten ingediend, terwijl 
uit die pot slechts 5,5, MW kan worden 
gehonoreerd. Dat betekent dat ruim 20 me
gawatt aan kleinere windenergieprojecten in 
1.991 niet gerealiseerd kan worden. Dat is 
een zware tegenslag voor de kleine maar 
energieke turbinefabrikant Lagetweij die nu 
op opdrachten voor slechts dertig molens 
kan rekenen in plaats van de beoogde vijftig. 
Gelukkig voor Lagetweij komen er steeds 
meer orders binnen uit Duitsland, waar de 
teruglevertarieven flink zijn opgetrokken. 

De nutssector heeft intussen ook de smaak 
te pakken gekregen, getuige het groetend 
aantal projecten van elektriciteitsmaat
schappijen. Stichting Windplan, een samen
werkingsverband van GEB Rotterdam, 
PNEM, PEN, PEB Friesland, PGEM, Delta 
Nutsbedrijven en IJsselmij, plaatste onlangs 
een order voor 46 grote windturbines. Dat 
betekent weer 18 megawatt nieuw 
windenergievermogen in westelijk Noord
Brabant (tien molens), op de Maasvlakte bij 
Rotterdam (zestien stuks) en twintig molens 
her en der verspreid in Noord-Holland. 
Over de financiering van het Windplan-pro
ject bestaatechter onduidelijkheid. Bij Novem 
is begin augustus nog geen enkel project 
aangemeld, en de 30 miljoen gulden (be
stemd voor 1991) zitten nog volledig intact in 
het potje. 
Het project wordt gefinancierd met behulp 
van de 'oude' IPW-regeling uit 1990 omdat 
deze molens al in dat jaar zijn aangemeld, 
aldus de heer Kuipers, secretaris van stich
tingWindplan. Het is op z'n minst merkwaar
dig dat de groei en de vaart in de ene sector 
(de particulieren) wordt geremd, terwijl de 
mtijoenen uit de andere sector ongebruikt 
lijken te blijven. Van het ministerie van Eco
nomische Zaken mag er niet van de ene pot 
naar de andere worden overgeheveld. Een 
merkwaardige opstelling, vinden de 
gefrustreerde particuliere exploitanten, die 
een aantal zeer kansrijke initiatieven in de 
mist zien verdwijnen. Zij moeten wachten tot 
een nieuwe ronde in 1992, die opnieuw 
onzekerheid kan brengen, doordat het bud
get voor het volgend jaar nog steeds niet 
vaststaat. Dat geldt overigens ook voor de 
nutssector. Volgens Vereniging ODE (Orga
nisatie voor Duurzame Energie) is er sprake 
van "een rommelige overgangssituatie die de 
continultelt van windenergie niet ten goede 
komt". 

subsidies stimuleren 

Tijdens de looptijd van de IPW-regeling (I 986 
- 1990) werd veertig MW aan windvermogen 
gerealiseerd, terwijl 34 MW nog in de pijplijn 
zit. Verder liggen er nog concrete plannen ter 
grootte van dertig MW die nog uitgevoerd 
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kunnen worden. DankziJ de IPW-regeling zal 
er uiteindelijk 110 MW windenergievermo
gen mogelijk gemaakt worden. 
Heteerder genoemde Windplan-project streeft 
naar plaatsing van 250 MW in het jaar 1995, 
om uiteindelijk uit te komen op 1000 MW in 
2000. Alleen al het Rotterdamse 
Energiebedrijf wil vijftig MW plaatsen op de 
Maasvlakte. 
Ook in Noordoost-Groningen komt een groot 
windpark dichterbij. De NV EGO (Energiebe
drijf voor Groningen en Drentel sloot in april 
een principe-overeenkomstmet United States 
Windpower voor de bouw van een windpark 
met een totaal vermogen van 25 megawatt. 
United States Windpower exploiteert in Cali
forniê zo'n vijfduizend windturbines. 
Het Groninger park is geprojecteerd in de 
regio Delfzijl of in het gebied rond de Eems
haven. In 1995moet25megawattinwerking 
zijn, daarna volgt nog een verdubbeling tot 
50MW. 
NV EGO voert momenteel ook overleg met de 
provincie Groningen, de waterschappen en 
de gemeenten over de plaatsing van een 
aantal kleinere windturbines bij gemalen en 
zuiveringsinstallaties. 

Friesland bijna vol 

Het maatschappelijk draagvlak voor 
windenergie is het grootst in de provincie 
Friesland. De aanvankelijke scepsis met
betrekking tot horizo.nvervuiling, 
geluidsoverlast en schaqe aan de vogelstand, 
is verdwenen. Het valt allemaal reuze mee, is 
nu de gangbare Friese opvatting. Ambtena
ren maken overuren om bouwvergunningen 
rond te krijgen en waar nodig worden de 
bestemmingsplannen aangepast om plaat
sing juridisch mogelijk te maken. 
Er bestaat een groeiende belangstelling voor 
grotere molens, met name bij particulieren. 
Ook het begrip 'Windfarming' (meerdere mo
lens bij een particuliere exploitant, red.) be
gint een vlucht te nemen. Er zijn al diverse 
exploitanten met twee molens. een aantal 
met drie. 

Toch doemt er een probleem op. Het elektri
citeitsnet aan de westkust van Makkum tot 
voorbij Harlingen zit volgens het PEB (Pro
vinciaal Energie Bedrijf} vol. Als gevolg van 
de talloze netgekoppelde windmolens en 
warmte-krachtinstallaties wordt er zo nu en 
dan te veel vermogen aan het net toegevoegd, 
waardoor de spanning te hoog oploopt. Het 
distributienet dient aangepast te worden om 
te voorkomen dat de verdere uitbouw van 
windenergie in die regio zou stagneren. 
Als eerste maatregel stelt Vereniging ODE 
voor om de teruglevertarieven te verhogen 
zodat ook in andere Friese streken, meer 
landinwaarts, windenergieprojecten levens
vatbaarworden zonder dat het net overspan
nen raakt. 
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IRAK SCHENDT KERNWAPENOVEREENKOMST 

Herman 
Damveld 
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Geen controle op calutron 

Irak heeft de controle-overeenkomst met het internationale 
atoomenergie-agentschap IAEA geschonden. Dat heeft de Raad van 
Bestuur van het IAEA op 18 juH verklaard. De controle-overeen
komst maakt deel uit van het Verdrag tegen de Verspreiding van 
Kernwapens, het Non-Proliferatie Verdrag (NPV). Tegen overtre
dingen bestaan echter geen sancties. 

Op 27 april heeft 
Irak aan het 
IAEA en aan de 
Verenigde Natles 
een lijst over
handigd met 
kerninstallaties 
en -materialen. 
Kort daarop is 
een Irakees na
tuurkundige 
overgelopen 
naar de Vere
nigde Staten. Hij 
wees op het be
staan van een 
verrijkings
installatie in het 
noorden van 
Irak, gebaseerd 
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op 'calutrons', een verouderde methode die 
de VS hebben gebruikt voor hun bom op 
Hiroshima. Daarop stuurde het IAEA nieuwe 
inspecteurs naar ltak. In totaal zijn er tot 
eind·augustus vierin-spectieteams geweest. 

Op 8 juli kreeg het IAEA van de Irakese 
regering de details van een uitgebreid 
kern programma, dat tot dan toe grotendeels 
onbekend was. Het bleek dat Irak drie paral
lelle programma's had voor de verrijking van 
uranium, maar er zou pas een halve kilo 
verrijkt uranium geproduceerd zijn. 
Op 18 juli kreeg het IAEA weer nieuwe gege
vens en drie weken later deelde het inspectie
team mee dat Irak nog steeds informatie 
achterhoudt. en dat er een nieuwe verrij
kingsfabriek was ontdekt van technisch hoge 

kwaliteit. 
IRAN Volgens Artikel 3 

van het Non
Proliferatie Ver
drag is elk aange
sloten land ver
plicht controle op 
kernmatertaal toe 
te staan, waartoe 
dat land een con
trole-overeen
komstmoetafslui
ten met het IAEA. 
Alle kernmatertaal 
in alle kerninstal
laties moet door 
het IAEAgeçontro
leerd kunnen wor
den. Irak heeft het 
Non-Proliferatie 

Verdrag ondertekend, maar nu blijkt dat niet 
alle kernmatertaal onder controle van het 
IAEA is gesteld. Irak heeft duidelijk de con
trole-overeenkomst geschonden. 
De Raad van bestuur van het .IAEA zal deze 
kwestie aan de orde stellen op haar jaarver
gadering in september te Wenen. 

misrekening 
Deze affaire laat duidelijk de problemen zien 
van het Non-Proliferatie Verdrag en de con
trole op de naleving ervan: 

1. Alleen diê kerninstallaties en kernmate
rialen die men opgeeft staan onder controle. 
Het IAEA mag geen speurwerk verrichten 
naar eventuele verborgen keminstallaties. 
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2. Indien, zoals in het geval van Irak, een 
overtreding wordt geconstateerd, staan daar 
geen sancties op. Het NPV kent geen strafbe
palingen. Bovendien staat het elk land vrij 
zich terug te trekken uit het NPV. Daatvoor 
geldt volgens artikel 10 van het NPV een 
opzegtermijn van drie maanden. 
Bij het NPV is er min of meer van uitgegaan 
dat landen, die in het geheim kernwapens 
willen aanmaken, de 
beschikking proberen 
te krijgen over geavan-
ceerde technieken. Die 
zouden wèl onder con-
trole staan van het 
IAEA. en dat zou een 
drempel voor de ver
spreiding van kernwa
pens betekenen. In het 
geval van Irak blijkt dit 
niet zo te zijn: Irak ge
bruikte de verouderde 
calutron-techniek. De 
materialen voor de 
ultracentrifuges wer
den via met name 
Duitse firma's aange
schaft. De uitvoer naar 
Irak werd niet of nau
welijks gecontroleerd. 
De Amerikaanse presi
dent Bush heeft ge
dreigd Irak opnieuw te 
bombarderen als dit 
land niet van alle 
kernmaterialen wil af
zien. Daarmee geeft 
Bush te kennen dat het 
bezit van kernwapens 
een belangrijke poli
tieke machtsfactor is en 
zo onderstreept hij het 
vermeende nut van 
kernwapens. Overi
gens, ook andere lan
den zijn bezig met de 
aanmaak van kernwa
pens, waarbij we den
ken aan India, Pakistan 
en Noord-Korea. Zou 
Bush ook die landen 
willen bombarderen om 
het gevaar van sprei
ding van kernwapens 
tegen te gaan? 

Stel dat Saddam 
Hussein Koeweit niet 
was binnengevallen. 
Dan had hij nu niet 
hoeven voldoen aan de 

Hoe maak je een atoombom? 

Als een land besluiteen kernbom te maken.zijn erfwee belangrijke problemen: hoe komt men aan 
de kennis voor het maken van een bom en hoe krijgt men de beschikking over het benodigde 
kemmaterlaal. 
Een aantal mogelijke ontwerpen voor een kernbom staan in de openbare· literatuur beschreven. 
Dat bleek alln de jaren zeventig toen Dimitrl Rotow. een student aan de Harvard universiteit. met 
behulp van vakliteratuur een scriptie maakte over mogelijke ontwerpen voor een kernbom. Het 
Amerikaanse ministerie van Energie vond dat deze scripfle niet gepubliceerd mocht worden. 
Ontwerpen voor atoombommen zijn derhalve bekend en door ledereen op te zoeken. Maar bij de 
uitvoering van die ontwerpen stuit men op problemen. 

Een atoombom wordt gemaaktvan uranium of plutonium. Bij de splijting van deze stoffen komen 
energie en neutronen vrij. Dit zijn deeltjes die op hun beurt weer andere kernen uranium of 
plutonium kunnen splijten. Bij het ontwerp van een kernbom moet men er voor zorgen dat de 
kernsplijting op het juiste moment optreedt. 
Er zijn twee methoden om de kernsplijting op gang te brengen. 
De eerste heet 'implosie-techniek'. Het kernmateriaal wordt omgeven dooreen explosief. Als deze 
stof ontploft. wordthet kernmateriaalsterk samengeperst. Daardoorkomt de kernsplijting op gang. 

Bij de tweede methode wordt het kemmciteriaal in tweeên verdeeld. Het ene deel wordt op het 
andere afgeschoten, hetgeen de splijting totstand brengt.ln de praktijk zijn deze twee methoden 
nietzonder problemen. Bij de implosie-methode wordt het kernmateriaal omgeven door minstens 
één ton springstof dat op meerdere punten tegelijk moet exploderen om ervoor te zorgen dathet 
kernmateriaal gelijkmatig wordt samengedrukt. Er mag minder don éénduizendste seconde 
verschil tussen de veiSchillende explosies zitten. Bij de andere methode zorgt een ingewikkeld 
mechanisme er voor dat neutronen toegevoegd worden, want anders faalt de kernsplijting. De 
problemen zijn oplosbaar. mits men overvoldoende geld en kennis beschikt. Maar hoe komt men 
aan het benodigde uranium of plutonium? 

Uranium bestaat uit delen die gemakkelijk splijtbaar en niet of zeer moeilijk splijtbaar zijn. Het 
verhogen van het gemakkelijk splijtbare deel uranium heet 'vemjken'. Hoe hoger het uranium 
verrijkt is, hoe mlnder men nodig heeft voor een atoombom. Immers, niet-splijtbare deeltjes 
belemmeren de kernsplijting en de kernexplosie. BIJ een verrijklngsgraad van 93 procent is 17 kilo 
uranium nodig. 
Plutonium wordt gevormd in kerncentrales en bestaat ook uit gemakkelijk en moellijk splijtbare 
deeltjes. Voor een plutoniumbom Is vijf kilo nodig. 
Irak heeft gekozen voor de verrijking van uranium. Het land beschikt over 33 kilo hoogverrijkt 
uranium. dat geleverd Is door Frankrijk eh de Sovjet-Unie ten behoeve van onderzoeksreactoren. 
Dit uraniumzit in brandstofelementen en is deels ongebruikt. Om dit uranium te gebrulken voor een 
kernbom zou het ee!St uit de brandstofelementen gehaald moeten worden. Daarvoor beschikt 
Irak overzogeheten 'hete cellen' die door Italië zijn geleverd. 

Een andere methode van Irak om verrijkt uranium te maken Is vla zogeheten 'calutrons'. Dat Is de 
methodedie de VSgebruiktheeftvoordeatoombomopHiroshima.lnde jaren' SOlsmen metdeze 
methode gestopt en zijn de gegevens openbaar gemaakt. ledereen met veel geld en de 
beschikking over stroom, een metaalgieterij, een beperkte hoeveelheid technische kennis en 
uraniumerts. Is in staat om hoog-verrijkt uranium te produceren. 

eisen van de Verenigde Naties om af te zien 
van massavernietigingswapens. Dan had hij 
in het geheim rustig kunnen doorwerken 
aan de atoombom. Over twee tot vijf jaar zou 
Irak dan het eerste Arabische land met een 
kernbom zijn geweest. 
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NIEUWE IMPULS VOOR ENERGIEBESPARING 

Peter Bielars 

16 

EG speelt op 'SAVE' 

Het vlot niet met de energiebesparing in de Europese Gemeenschap. 
In 1986 werd afgesproken dat in 1995 de energievraag 20 procent 
lager zou moeten uitvallen, maar daarvan komt weinig terecht. Het 
dagelijks bestuur van de EG, de Europese Commissie, heeft daarom 
alle landen binnen de EG dringend verzocht alsnog werk te maken 
van energiebesparing. 

Na de oliecrisis in 1973 werd energiebespa
ring noodzakelijk. Tot 1985 daalde het ener
gieverbruikmetzo'n twintig procent. In 1985 
werd daarom een nieuwe 

energtebespartngsdoelstelling 
vastgesteld voor 1995. Op
nieuw zou de vraag naar 
energie met zo'n twintig pro
cent moeten afnemen. Maar 
bij de evaluaties tri 1988 en 
vorig Jaar bleek dat die doel
stelling niet gehaald wordt. 
In Duitsland, Belgie. Ierland 
en Nederland is de 
energievraag zelfs weer toe
genomen. Die ontwikkeling 
is waarschijnlijk een gevolg 
van de daling van de 
energieprijzen en de indus
triêle herstructurering. 

De meeste EG-landen beknibbelen sinds
dien op subsidies voor investeringen op het 

gebied van de energiebespa
ring. Sommige subsidies zijn 
geheel verdwenen. Alleen in 
Italiê, Nederland en Dene
marken zijn de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling 
voor energiebesparing op 
hetzelfde niveau gehand
haafd. 

nieuwe argumenten 

Toch is energiebesparing 
alleen al vanuit economisch 
oogpunt Interessant. Ener
giebesp~ring bespaart de 

industrie namelijk kosten. De concurrentie
positie versterkt daardoor. Maar de laatste 
jaren zijn twee argumenten toegevoegd aan 
de noodzaak van energiebesparing: de be
dreiging van het milteu en het verdwijnen 
van de grenzen binnen de EG. Het debat over 
het broeikaseffect staat voor een belangrijk 
deel in het teken van energie. Bij de nationale 
en internationale toezeggingen om de 
kooldioxide-uitstoot te beperken is de aan
dacht toegespitst op energiebesparing als 
het meest snelle en meest efficiente middel 
daartoe. Het kooldioxide-probleem is een 
probleem voor heel de wereld en moet op 
wereldniveau worden aangepakt. 
Energtebesparingsmaatregelen moeten 
daarom op zo groot mogelijke schaal worden 
toegepast. 

In enkele EG-landen is sinds vorigjaar van
wege de toenemende zorg over het m1Ueu, 
weer wat meer aandacht besteed aan moge-
ltjkheden tot energiebesparing. In Denemar
ken heeft dat zelfs geleld tot een veeltngrtj
pender energiebesparingsprogramma dan op 
het hoogtepunt van de energiecrisis in 1973. 
HetDeense programma 'Energie 2000' streeft 
naar verbetering van de warmte-isolatie van 
gebouwen. optimalisering van het elektrici
teitsverbruik. energie-etikettering voor 
huishoudelijke apparaten en de vaststelling 
van normen voor elektrische verwarming en 
koeling. Het Nattonaal Milteube1etdsplan tn 
Nederland stemt in grote ltjnen overeen met 
de D~nse voorstellen voor energiebesparing 
en omvat ook verschillende maatregelen voor 
gebouwen en hUishoudelijke apparaten. 

In verband met het dichterbij komen van 
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'1992' zullen (nieuwe) 
energiebesparlngsmaatregelen aan moeten 
sluiten op die van de buurlanden. Dit kan het 
geval zijn als EG-landen sterk uiteenlopende 
flnanctêle steunmaatregelen of fiscale 
stimuleringsmaatregelen treffen. als de con
sumenten in sommige landen worden belast 
en in andere niet of wanneer de etsen aan 
apparaten en installaties per land verschU
lend ziJn. 

SAVE 
De Europese Commissie wtl nu de energie
besparing binnen de EG een nieuwe Impuls 
geven met het SAVE-programma: Spec11lc 
Actlons for Vfgorous Energy Efficiency. Dat 
programma neemt vijf jaar in beslag en moet 
eind 1995 afgerond ziJn. Althans dan moeten 
de maatregelen ingevoerd zijn. Het effect 
ervan zal in 1995 nog slechts tn beperkte 
mate merkbaar zijn. Dat zal pas het geval zijn 
als de huidige apparaten met mlddellange 
levensduur, zoals verwarmingsketels, auto's 
en elektrische apparaten door apparatuur 
. met een hoger rendement Is vervangen. 
Het dagelijks bestuur van de EG moet dus 
wel optreden om de interne vrije markt te 
versnellen en ter bescherming van het mi
lieu. Mogelijkheden tot energiebesparing zijn 
er voldoende. De EG heeft laten uitrekenen 
dat 20 tot 50 procent energie bespaard kan 
worden als de huidige elektrische huishou-

Zomecollectoren In kantoorgebouwen 

delijke apparatuur vervangen wordt door de 
meest efilciênté apparaten die momenteel te 
koop zijn. In het wegtransport kan door 
verbeteringen aan de wagens en aanpassing 
van het gedrag van de chauffeurs tot 20 
procent bespaard worden op het dieselver
bruik. oftewel 12 mUjoen ton diesel per jaar. 
Energiebesparingsprogramma's scheppen 
bovendien een groot aantal banen. 
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Het SAVE-programma komt in het kort hier 
op neer: Het rendement van apparatuur 
moet in de hele EG sterk verbeterd worden. 
De Europese Commissie zal een richtlljn 
opstellen voor de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen voor rendementsetsen voor 
nieuwe verwarmingsketels. Mochten fabri
kanten van apparatuur nlet willen meewer
ken, dan zullen dwingende maatregelen wor
den ingevoerd. Al op korte ter-
mijn wtl de Europese Com
missie een verplichte jaarlijkse 
controle van verwarmingske
tels Invoeren. Ze denkt ook 
aan m1n1mume1sen voor tsola
tte van gebouwen. 
Een andere techniek op het 
gebled van energiebesparing 
Is de gecombineerde produk
tie va n warmte en kracht 
(warmte/kracht-koppeltng). 
De Commissie w1l de lidstaten 
aansporen alle hindemissen 
voor de ontwikkeling van deze 
techniek uit de weg te rutmen . 

Op financieel en ftscaal gebled denkt de 
Europese Commissie aan onder meer de 
bevordering van een Europees netwerk voor 
financtering van 
energtebesparlngsmaatregelen door derden. 
Ze wil ook gaan onde120eken hoe hoog de 
werkelijke maatschappelijke kosten van ener
gie zijn en hoe belastingen op energie ervoor 
kunnen zorgen dat energiebespartngs- en 
milleu-overwegtogen beter tot hun recht ko
men. DaarbiJ speelt ook de discussie over 
verhoging van de energieprijs (zie Alllcht 11 I 
4). Als nieuw argument voor een hoge 
energieprijs wordt in dit energiebespa
ringsplan het stimulerende effect genoemd 
voor acttvttetten die energie b_esparen en het 
gebruik van alternatieve en duurzame ener
gie. M~r onderzoek naar 'rekening-rijden' 
wordt als laatste mogelijkheid genoemd. 

Derde en laatste onderdeel van het SAVE
programma Is de voorlichting aan de consu
ment. De EG wtl een etiket of produktinfor
matie blad gaan invoeren met duidelijke 
informatie over het energieverbruikvan elek
trische huishoudelijke apparatuur. Daar
voor moet eerst een controlesysteem in el
kaar gezet worden. 

Als de EG-landen het SAVE-programma uit
voeren. Is dat niet voldoende. Het energiever
bruik zal in dat geval in het jaar 2010 met 12 
procent gedaald zijn. De kooldioxide-uitstoot 
zal tegelijkertiJd met ruim 15 procent dalen. 
Alle EG-landen zullen de eerder genoemde 
mogelijkheden tot energtebespartng dus ook 
moeten toepassen. Anders wordt een bespa
ringvan 20 procent binnen vijf jaar zeker niet 
gehaald. 
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GEVOLGEN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING 

Wim Kersten 

18 

Hetgevaarvan 
elektro-smog 

Elektromagnetische velden richten in het menselijk lichaam méér 
schade aan dan tot nu toe werd aangenomen. Steeds meer vormen 
van ziekten worden toegeschrevenaan de ons omringende elektrische 
apparaten en kabels die een soort elektro-smog vormen. Het blijft 
echter moelUjk een duidelijk verband tussen elektromagnetische 
straling en kanker aan te tonen. 
Navolgend artikel is een bewerking van het verhaal "Elektrosmog" 
uit het Duitse mllleutljdschrlft Natur, nr. 12/90. 

De Amerikaanse Ingenieur RobertStrom heeft 
kanker. Maar tn zijn geval is er iets bijzon
ders aan de hand. Strom denkt de oorzaak 
van zijn ziekte te kennen. Drie jaar lang 
voerde hij bij de vllegtuig- en wapenfabriek 
Boelng testen uit om te onderzoeken hoe de 
superraket MX te beschermen is tegen elek
tromagnetische pulsen. Bij dit werk stond hij 
blootgesteld aan hoge doses elektro
magnetische straling. 
Enige tijd later constateerden de artsen leu
kemie bij Strom, die 
prompt bij Boeing 
om smartegeld aan-
klopte. De recht-
bank wees deze 
claim af. Maar het 
Boelng-concem be
sloot een jaar gele
den aan de dood
zieke Strom toch een 
half miljoen dollar 
uit te keren. 
Deze regellng ver
oorzaakte een la
wine aan processen. 
Strom was niet over 
êén nacht ys ge
gaan, maar hij had 
zijn claim onder
steund met wetenschappelljke studh~s.die de 
samenhang tussen bepaalde soorten kanker 
en elektromagnetische velden bevestigen. 
Boetng heeft Stroms steekhoudende argu
menten geaccepteerd met haar afkoopsom. 

gezondheidsrisico 

Nu moeten de rechters tn de Verenigde Sta
ten een belangrijke vraag beantwoorden: 
kunnen elektromagnetische velden de ge
zondheid heinvloeden of niet? 
Al meer dan tien jaar worstelen elektrotech
nici, natuurkundigen en biologen over deze 
hamvraag. Ze zijn en worden het onderllng 
niet eens. 

Veel onderzoekers stellen de stralingsvelden 
verantwoordelljk voor een hele serie ziekten. 
In het gunstigste geval veroorzaken ze hoofd
pijn of misselljkheld, en tn het ongunstigste 
geval kanker. Anderen zien geen enkel pro
bleem: bij de huidige stand van de weten-

allicht - sept./ okt. 1991, nr.5 



schap vormen de laagfrequente velden van 
de openbare elektriciteitsvoorziening geen 
enkel gevaar voor de volksgezondheid. 

De Duitse Bondsregering, die in het verleden 
altijd achter het laatste standpunt stond, is 
nu minder stellig. 
"Er bestaan rapporten over subtiele biologi
sche uitwerkingen, die tot op vandaag nog 
niet helemaal duidelijk zijn" luidde het ant
woord op vragen vanuit de Bondsdag. 
Het gezaghebbende Amerikaanse weten
schappelijk tijdschrift Science meldde in het 
najaar van 1990 dat er een groeiende con
sensus bestaat ten aanzien van de mogelijk
heid dat elektromagnetische velden een ze
ker gezondheidsrisico voor mensen kunnen 
betekenen. 

In het midden van de zestiger jaren ontdek
ten Russische artsen dat werknemers in 
hoogspannings transformatorstations veel
vuldig last hadden van hoofdpijn, vermoeid
heid en een afnemende geslachtsdrift. 
Tot dan toe vonden wetenschappers elke 
discussie over het gevaar van elektromagne
tische velden grote onzin. 
Oe magnetische en elektrische velden zou
den zo zwak zijn, dat ze geen enkele biologi
sche uitwerking hadden. 

miljardenverlies 
Niettemin paste de Sovjet-Unie zeer strenge 
drempelwaarden toe voor de elektromagne
tische belasting van Jllensen. Vandaag de 
dag liggen die waarden voor een deel zelfs 
duidend keer lager dan in het Westen. 
Voor de Westeuropese elektriciteitsmaat
schappijen was dat het sein om te proteste
ren bij de Russen. 
Als de Sovjet-standaards ook voor het Wes
ten zouden gelden, zou hier alles op z'n kop 
gezet worden. Radarinstallaties moeten,ver
plaatst of afgebroken. Dat zou ook gelden 
voor zendinstallaties, spoorlijnen, hoog
spanningsleidingen, transformatorstations 
en zelfs de elektrische installaties in wonin
gen. Fabrikanten van elektro-artikelen zou
den hun produkten volledig opnieuw moeten 
ontwerpen, en reeds geproduceerde appara
ten zouden onverkoopbaar blijven. Een mil
jardenverlies voor overheden en industrie. 

Het Westerse protest is dus begrijpelijk, het 
gaat om veel geld. De Amerikaanse overheid 
heeft inmiddels wel bepaald dat bij militaire 
toepassing van microgolven zwaardere nor
men gelden dan bij toepassingen in huis, 
tuin en keuken. 

Steeds meer artsen noemen steeds meer 
verschillende symptomen als hoofd- en oog
pijn, depressies, geheugenverlies en hartslag
verlaging die het gevolg kunnen zijn van 
elektromagnetische velden. Hun ergste ver
moeden is kanker. 
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Het eerste verband werd in 1979 gelegd in 
Denver (VS). Een epidemoloog en een na
tuurkundige ontdekten dat kinderen met 
leukemie onevenredig vaker woonden in 
hutzen bij hoogspanningsleidingen. Dit ge
geven werd losgelaten op statistische gege
vens van de Amerikaanse gezondheidsdienst. 
Toen bleek dat in de afgelopen vijftigjaar een 
verband te leggen viel tussen doodsoorzaak 
en beroep bij mannen tussen de 20 en 65 
jaar. 
Werknemers die vaak bloot hadden gestaan 
aan wisselstroom-magneetvelden, zoals las-

Elektromagnetische velden ontstaan wanneer een leiding onder span
ning staat. Als er een elektrische stroom doorheen stroomt ontstaat 
tegelijkertijd een magnetisch veld; tezamen vormen zij het elektromag
netische veld. Golven die uitgestraald worden door zenders maar ook 
door elektrische apparaten transporteren de velden door de ruimte. In 
het centrum van het elektromagnetische spectrum zit hetzichtbare licht. 
Kortgolvige stralen (ultraviolet-, gamma- en röntgenstraling) bezitten 
meer energie en zijn gevaarlijk voor de gezondheid. De langgolvige 
stralen verschijnen als infrarood, microgolven en radiogolven. 
Elke kunstmatig opgewekte elektromagnetische straling draagt bij aan 
de· elektro-smog'. sterke radio-en televisiezenders. richtantennes. korte
golfzenders en radarinstallaties vullen de ether met hoogfrequente 
golven. Hoogspanningsleidingen en spoorwegleldingen doorkrulsen 
het land. De over-elektrificatie is ook in de woningen terug te vinden: 
leldlngen.stopcontacten,lampen.apparaten. Allesbij elkaar opgeteld 
veroorzaken zij een Ingewikkelde en krachtige kunstmatige 
elektromagnetische omgeving die de natuurlijke elektromagnetische 
omgeving (bestaande uit zonnestraling, aardmagnetisme, spanning 
tussen aarde en wolken. bliksem) overschaduwt. 

Met eenvoudige maatregelen kan de elektro-smog binnen woningen 
beperkt worden: 
- lekstroomschakelaars aanbrengen: 
- stekker uit stopcontact als apparaten niet In gebruik zijn; 
- elektriciteitsleidingen zo kort mogelijk houden; 
-kabels en leldingen beter isoleren. 
Mensen met pacemakers. metalen prothesen. hoge bloeddruk.zenuw
storingen en hartklachten wordt aangeraden te verhuizen indien ze 
dichtbij een zender, transformatorstation of hoogspanningsleiding 
wonen. 

sers, werknemers in elektriciteitscentrales, 
elektromonteurs en trambestuurders, kre
gen vaker kanker dan de gemiddelde werk
nemer. 
Critici van deze theorie brachten naar voren 
dat bijvoorbeeld elektromonteurs ook met 
meer bekende kanketverwekkende stoffen 
als oplosmiddelen werken. 

Steeds meer onderzoek bracht nieuw bewijs
materiaal voor het verband tussen elektro
magnetische velden en kanker. De 
kabelleggers van de New Yorkse telefoon
maatschappij staan tijdens hun werk vrijwel 
permanent bloot aan dergelijke velden. Bij 
hen werden tweemaal zoveel tumoren ont
dekt als bij collega's die achter een bureau 
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zitten. Er werden 
zelfs twee zeldzame 
vormen van kanker 
aangetroffen. 
Volgens kankeron
derzoeker Thomas 
uit Seattle 1s er een 
duidelijk verband 
tussen beroep en 
kanker. Hij komt uit 
op een dubbel risico 
voor werkers in de 
nabijheid van stra
llngsvelden. Andere 
onderzoekers schat
ten het risico zelfs 
zes maal hoger. 

gesaboteerd 
onderzoek 

Het Amerikaanse milieubureau EPA (Envi
ronment Proteetton Agency) k:waliftceerde de 
elektromagnetische velden aanvankelijk als 
"waarschijnlijk kankerverwekkend". Maar 

onder druk van het Witte Huts werd het 
onderzoeksbudget in 1986 geschrapt en werd 
de prioritelt van elektromagnetische velden 
gedegradeerd. 
Ze heten nu ·mogeltjk kankerverwekkend· te 
zijn. Volgens Amerikaanse kranten heeft de 
Reagan-regertng bewust het onderzoekswerk 
gesaboteerd. 
In landen als Zweden, Canada, Groot-Brit-

tannte en de Sovjet-Unie lopen nu nieuwe 
onderzoeken naar de mogelijke schadelijke 
gevolgen voor de volksgezondheid. Artsen 
leveren constant nieuw bewijsmatertaal aan
gaande de relaties tussen nieuwe ziekte
beelden en de 'elektrosmog'. 
Een parallel-onderzoek, uitgevoerd in Pntla
delphia en Hamburg, zou aantonen dat in 
belde steden regelmatig baby's sterven in 
woningen die dichtbij trambanen of metrolij
nen liggen. Elektromagnetische velden zou
den, volgens de voorlopige theorie, storingen 
veroorzaken in de reguleringssystemen van 
zuigelingen. In de Verenigde Staten ontdek
ten onderzoekers een samenhang tussen 
gebruik van elektrische dekens en miskra
men, in de Wintermaanden. 
Enkele tegenonderzoeken en controle-on
derzoeken, uitgevoerd door dezelfde artsen 
en onderzoekers die eerst positieve verban
den vonden, gaven weer preeles tegenover
gestelde resultaten. Daarom 1s het moellijk 
de theorie echt te bewijzen en bltjft nog veel 
onduidelijk. 
Het debat over de gezondheidsrisico's van 
elektromagnetische velden heeft in de VS al 
tot tegenmaatregelen geleid. Computerfa
brtkant IBM ontwikkelt een straltngsvrlj 
beeldscherm voor computers en de eerste 
elektrische dekens met gereduceerd mag
neetveld zijn al op de markt. Amerikaanse 
elektrtclteitsmaatschappyen overwegen een 
hertnrtchtingvan de hoogspanningsleidingen 
om de veldsterkte te verminderen. De span
ning op het hoogspanningsnet bedraagt daar 
in de regel765 klloVolt, en dat Is het dubbele 
van Europese letdingen (380 kV). 
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NUCLEAIRE TRANSPORTEN IN DUITSLAND 

Vervoerd: 26.771 kilo U-235 
in één jaar tijd 

In het Duitse Lingen, ten oosten van Almelo, staat de brandstofele
mentenfabriek ANF, een dochteronderneming van de Amerikaanse 
firma Advanced Nuclear Fuels. ANF-Lingen verwerkt splijtstofta
bletjes tot drie meter lange splijtstofstaven van zircalloy. Deze 
worden in bundels van zestig stuks als brandstofelementen verkocht 
aan kerncentrales in West-Europa. In 1990 vonden daarvoor 204 
transporten plaats. 

De grondstof licht verrijkt Uranium-235 
wordt geleverd door Uranit (het Ouitse zusje 
van 'onze' UCN Almelo) en een fabriek In de 
Sovjet-Unie. De fabriek draalt inmiddels al 
twaalf jaar zonder noemenswaardige 
calamiteiten. 

Duitsland zou Duitsland niet zijn als er geen 
gedetailleerde overzichten bestonden van de 
transporten van en naar de ANF-fabriek. In 
1990 vonden er 204 transportbewegingen 
plaats, waarvan 82 van en naar het buiten
land. Zesenveertig keer werd Rotterdam als 
doorvoerhaven gebruikt voor het vervoervan 
in totaal4.128 kilo verrijkt Uranium-235 in 
de vorm van uraniumdioxyde (U02). Het is 
niet bekend of deze transporten (langs de 
rou te Groot-Bri ttanniê-Rotterdam
Nordhom-Ungen) met toestemming van het 
Nederlandse ministerie van VROM plaats 
gevonden hebben. In ieder geval komen ze 
niet voor In het jaaroverzicht (1990) van 
verleende vergunningen voor vervoer van 
radioactlef materiaal In Nederland. 

kolossale omweg 

De fabriek te Ungen wordt binnenkort uitge
breid met een nieuw te bouwen afdeling waar 
uraniumhexafluoride (UF6) wordt omgezet 
In uraniumdioxyde, waarmee de splijtstof
elementen worden samengesteld. "Daarmee 
slaan we een omweg naar de Verenigde Sta
ten over", aldus bedrijfsleider Faulhaber. 
Een omweg? Tot nu toe wordt het uranium
hexafluoride alleen maaringekocht door ANF-
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Llngen en vervolgens naar de Verenigde Sta
ten overgebracht, waar het moederbedrijf er 
uraniumdioxydevan maakt. En daarna keert 
dat materiaal weer terug naar Ungen voor 
verdere bewerking. Een omweg van 
1.100.000 kilometer per jaar: 900.000 kilo
meter per vrachtwagen en 200.000 kilome
ter per schip! Ze hebben het keurig uitgere
kend. 

De duurste trip In 1990 ging richting Italiê: 
2,2 gram Uranium 235, exclusief het ge
wicht van de verpakking. Voor 3,5 gram 
werd een ritje naar Oostenrijk gemaakt en 15 
gram U235 werd op een Zwitsers adres afge
leverd. Een transport met 623 gram UF6 was 
bestemd voor Nederland. De ontvanger is 
onbekend. Overigens is ook dit transport 
niet terug te vinden in het eerder genoemde 
jaaroverzicht van VROM. Daar mag dus nog 
eens nader naar gekeken worden. 

De gebruikte transportmiddelen worden niet 
nader genoemd. Zodoende is niet te achter
halen welk transport per trein, vrachtauto, 
vliegtuig of schip plaats vond. Ook de wijze 
van verpakking, noch de routes worden ver
meld. Maar de plaatsnamen in de globale 
route-aanduiding spreken boekdelen. Rot
terdam, Hamburg en Bremerhaven zijn de 
havenplaatsen. Frankfurt staat voor vlieg
tuigen. 
In 1990 werd van en naar Ungen 26.771,389 
kilo U-235 vervoerd, exclusief het gewicht 
van de containers. Het totaal aantal afge
legde kilometers staat niet vermeld in het 
jaaroverzicht. Typisch on-Duits. 

Wim Kersten 
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Wet energiedistributie 
ingediend 

Al meer dan tien Jaar woedt er een reorgani
satie-golf in de energiewereld. In 1989 was 
de nieuwe Elektriciteitswet een feit en daar
mee de formele scheiding tussen 
energieproduktie en energiedistributie. De 
produktiebedrijven werden vèrgaand gecen
traliseerd en de distributiebedrijVen onder
gingen een proces van hortzontale integratie: 
gas, warmte en elektriciteit in één hand, en 
schaalvergroting. Van de 158 bedrijVen die 
er in 1985 waren, zijn er nog maar 54 over. 
Volgens een door de sector zelf opgesteld 
reorganisatieplan zijn er nog slechts zes be
drijVen die niet aan de gestelde criteria vol
doen. Toch heeft de minister van Economi
sche Zaken gemeend alsnog met een wet de 
nieuwe structuur vast te moeten leggen, ook 
om nieuwe versnippering tegen te gaan. Eind 
juni werd dit wetsontwerp biJ de Tweede 
Kamer ingediend. 
Eén van de argumenten achter deze reorga
nisatie is steeds geweest dat daardoor impul
sen zouden ontstaan om meer te doen aan 
decentrale elektriciteitsopwekking en bespa
ring. Toch valt daar nogal wat op aan te 
merken. Zelfs het met veel tamtam gepresen
teerde Milieu-actieplan (MAP) van de 
distributiesector erkent dat het niet ertoe 
leidt dat de C02-reductie-doelstelling uit het 
NMP+ volledig wordt gehaald. Gevreesd moet 
zelfs worden dat de forse stijging van het 
energieverbruik in 1990 met drie procent 
een stabilisatie van de C02-emissies in 2000 
tot een illusie maakt Tenzij veel drastischer 
ingegrepen wordt in het energieverbruik. In 
een recent advies van de Raad voor het 
Milieubeleid en Natuuronderzoek aan de re
gering wordt geconstateerd "dat van de be
staande mogelijkheden om energie te bespa
ren veel te weinig gebruik wordt gemaakt". 
Een aardig voorbeeld daalVan leverde de 
N.V. PNEM onlangs. De PNEM heeft na een 
groot aantal overnames van kleinere Bra
bantse gas- en energiebedrijven het grootste 
deel van de energiedistributie in deze provin
cie in handen gekregen. Als reactie op forse 
kritiek van het Provinciaal Opbouworgaan 
Noord-Brabant waarom de PNEM niet meer 
aan zonne-energie doet, schreef PNEM-di-

recteur Wlechers: "Op dit moment kunnen 
wij het nog prima zonder zon". Zonne..ener
gie zou nog te duur zijn. Logisch ook als je 
vooral bedrijfseconomische criteria hanteert .. 
Tegelijk is de .PNEM tegen de door Aiders 
voorgestelde energieheffing omdat daardoor 
de consumenten maar op kosten worden 
gejaagd. Juist het duurder maken van ener
gie zal de rekensom voor alternatleve ener
giebronnen als wind, zon en watervolledig in 
hun voordeel doen omslaan. Blijkbaar is de 
distributiesector niet in staat om uit eigen 
beweging voldoende te investeren in scho
nere decentrale energie-opwekking en be
sparing. Ook de Wet Energtedlstributle zal 
daar niet voor zorgen. Moeten 1n die wet dan 
maar instrumenten worden opgenomen 
waarmee bedrijven daartoe gedwongen kun
nen worden. Voor diegenen die een broertje 
dood hebben aan dit soort centralistische 
stuurelementen, is er een prachtig alterna
tlef en bovendien marktconform instrument: 
een ecotax op energie. Dan blijVen we ook 
verschoond van elektrische auto's! 
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(advertentie) 

DE OLIERAMP DREIGT EEN 
WAARDIG OPVOLGER TE VINDEN 
Sinds de Kernmachten de wereldzeeën als nucleaire speeltuin zijn gaan gebruiken. dreig I een catastrole waar
bij een olieramp kinderspel is. Want met meerdan 500 doorkernenergie aangedreven oorlogsbodemsen onder-
.----------------. zeeërs (die samen een derde van alle nucleaire wapens 

vervoeren!) kunnen ongelukken niet uitblijven. Een 
----.. Tsjernobyl op zee .... Tegen dil toekomstbeeld verzet 

Greenpeacezich. Zoals altijd doen wij dal zonder geweld. 
Maar zonder uw hulp zijn we nergens. Word daarom ook 
donateur van Greenpeace. Uw gift helpt ons echl enorm. 

Techniel< l<an anders ... 
Een excursre brt De Twaalf Ambachren betekeilt een un•eke ervaring. 
Je kr11gt d1ngen te zten, dte te •n één oogooslaq duideliare maken da t teç.hntek 
wel deqellik ànoers ~n : m<lnS'IItrendehjk en nrel molleuveroestend. En toch 
ertectier. ouurzaam. oetaaloaar zells. t 1$ ook een vn1eke ervartt'M} omdat 1e 
ats oezoeker lallito een <tetne groeol ) volled+g aan +e trekken komt. Een 
aovtes 00019 ovet te n01s. over oe verwarm.nq, de verllc htmg. Q\ler ae bouw 
looK voor serrh·Of\Oerqronase oouwl Jl Ovet warerzutver•ng ot ·besoarsnq) 
Over een IIQTiets or een 1egeuc.acne1J Over stenCtten Of over teilbouw van 
een werJC tVIg, een tegeu<atl"el, een oven. enz.7 Over m•fleuvrtenaehtk 
wassen? Het noon ero11 en u '<tiJg t het. mét een teHe<e KOo Kotlie. voor 
I 6.- o.o. Elke veenren dagen op zatercaqmorqen. na aanKomst ous om 
10.30 uut, Graag te1elonrscn aanmelden 04116 • Z2621. 
Atwnatleve Tecnnrek Oe ! waalt Amoacmen, Boxtel. 

:Roml<ij:Ren 

Veilig voor houten vloeren 

Ik help Greenpeace en word donateur. Als lkmln.llO. · slorl . krijg ik 
bovendien 4x perjáar hel Greenpeace Magazine. Deze bon gaal 
naar: Greenpeace. Anlw.nr. 10734, 1000 RA A'dam. Dlrekl storlen 
kan ook: op glront. 3955530 (o.v.v. 'nieuwe donaleur '). 
Naam: __________ _____ _ 

Adres·----------------
Postcode: ____ Plaats: _ ______ _ 

Drukkerij 
ezclado 

Drukkerij Mezclado v.o.f. 
Lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 44 22 99 

0 053-332391. Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 

~ TONZON 
ti~ Vloerisolatie 

DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 
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BRANDSTOF 
Europese Wind Energie Conferentie 1991 

Het RAl Congres Centrum vormt van 14 tot 18 oktober het decor voor de Europeon Wind Energy 
Conference, EWEC '91. De belangrijkste ontmoetingsplek voor overheid, industrie, beleidsmakers, 
consultants en elektriciteitsbedrijven. Verder worden de nieuwste technologieën en windsnufjes 

gedemonstreerd op een tentoonstelling die plaats vindt van 15 - 17 oktober. 
Inlichtingen over congresprogramma (03465-73777) en tentoonstelling (080-234471). 

Elektrische treintaxi 

Novem (Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu) gaat in Sneek verder met een project voor 
elektrische taxi's. Dit experiment werd in mei gestart door Novem en Koninklijk Nederlands Vervoer. Op 

basis van drie maanden ervaring denken de organisaties dat de permanente komst van elektrische taxi's 
binnen enkele jaren een feit zal zijn. Sneek heeft een klein stationnetje met treintaxi. Dat zou wel eens de 

eerste elektrische trein-taxi kunnen worden. 

OPAC-centrale bij Brouwershaven 

De Voordelta ter hoogte van de Brouwersdam in Zeeland lijkt de beste plek voor de aanleg van een 
zogeheten bovengrondse pompaccumulatie-centrale. Het oude plan-Lievenseis weer springlevend: een 

gigantisch waterbassin met een doorsnede van vier kilometer, omringd door dijken van 75 meter hoog. 
Windmolens pompen het bassin vol met water. Eenmaal gevuld kan het water via turbines terugstromen 
naar de zee, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. De Brouwersdamcentrale zou een vermogen krijgen 

van 1500 megawatt. Uiteraard moet er nog een milieu-effectrapportage gemaakt worden opgesteld. 

- .... 

, 

Artist lmpression van Pomp Accumulatie Centrale (PAC) voor opslag van energie 
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