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REDACTIONEEL 

Allicht Is met ingang van deze jaargang duurder geworden. Doet 'alllchf 
ook mee aan de aJgemene bestemmfng:Uleffing of de spectfleke bestem
mln~hefilng of de regulerende mtlleuheffing of wellicht aan de eoologl
sche belasting? 
Allicht neemt gewoon wat gas terug. Om de gestegen kosten op te 
kunnen vangen Is besloten de prijs en de frequentie van verschijnen aan 
te passen. De redactie Js versterkt en het tijdschrift gaat er vol goede 
moed tegen aan. 
Er Is hier dus sprake van een spectfleke bestemmln~heffing: het gaat 
namelljk primair om het verkrijgen van inkomsten. HJermee wordt de 
toekomst van het blad 'alllchf vellig gesteld, wat op zich al een mtlleum
aatregells. 
Het gaat In feite om een zelfregulerende maatregel, die éénzljdfg Is 
afgekondigd. Daar kan de wereldhandelsorganisatie GATI' te Genève een 
puntje aan zuigen. Zij Is fel gekant tegen eenzljdfge (handels)maatregelen 
die bedoeld zijn om een scherper m.Jlleubeleld af te dwtngen. Als het aan 
de GATT ligt rommelt eenieder maar vrolijk door .... 
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' allicht' Ie een ~gave van de 
atlchtlng Allcht. die zich Inzet 
voor een men.- en mlleuvrlen
delllt energiebeleid. Geen kem
energle ot kolen, maar doelma
tiger gebruik van energie en 
zoveel mogeliJk aanwencftlg 
van alternatleVe bronnen all zon 
en wind. 
Overname van teut met bron· 
vennelding wordt toegejuicht. 
Voor overname van foto'a en 
lluatratlel dient men contoet op 
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TIEN JAAR PROCEDEREN TEGEN KERNCENTRALE 
LINGEN 

Goedrechtduurt lang 
Bezwaar aantekenen tegen de bouw van een kernenergie-installatie 1s niet 
moeilijk. Het wordt pas tngewJkkeld en taai als het om een 'buitenlands' 
object gaat. Stichting BurgerJnspraak OVer De Grens heeft ervaren dat 
inspraak zelfs bevochten moet worden. Maar als er eenmaal één schaap over 
de dam is ... 

In 1982 werd de deelstaat Nedersaksen aange
klaagd wegens het verlenen van een bouwver· 
gunntng voor een nieuwe kerncentrale In het 
Duitse Llngen, veertig kilometer ten noord· 
oosten van Oldenzaal. De Nederlander Coen 
Hamers Uit Denekamp trok de stoute scho
enen aan om een gerechtelijkè procedure aan 
te spannen tegen een 'buitenlandse' kemener· 
glelnstallatle. Een jaar daarvóór werd bij, 
samen met een aantal andere verontruste 
Nederlanders, gewoonweg niet toegelaten bij 
een Duitse hoorzitting over de bouwplannen. 
Een duidelijk voorbeeld van een 'grens-geval'. 
Hamers werd en wordt DDancleel. Jurldiscll en 
moreel ondersteund door de SUchtlng Bur· 
gerlnspraak Over De Grens. Vijf jaar duurde 
het juridische geharrewar rond de prlnclpiêle 
vraag of een niet-inwoner van de Bondsre
publiek Duitsland zich met dergelljkè zaken 
mag bemoeien. Uiteindelijk nam het Bundes
verwaltungsgerlcht In Berlijn, de hoogste 
Duitse rechterlijke Instantie, een gunstige 
beslJsstng, mede vanwege het feit dat de 
rijksgrenzen binnen het hele grondgebled van 
de Europese Gemeenschap komen te verval .. 
len. Iedere EG-burger krijgt daarbij automa· 
tJsch het recht om beroep aan te tekenen 
tegen allerlei activiteiten in het 'buitenland'. 
Overigens verklaarde in 1986 het Nederlandse 
MinJsterte voor Economische Zaken 166 
Duitse bezwaarschriften tegen de uitbreiding 
van Ultracentrifuge.fabrtek te Almelo aJs 'niet 
ontvankelijk". 

vertragingstactiek 

Na deze 'erkènnlng' in 1988 ontwikkelde de 
rechtbank van Osnabrück een serie vertra
gin~tactieken. De advocaat van Hamers, 
hoogleraar bestuursrecht Winter, zou geen 
echte beroeps-advocaat zijn, en werd afgewe
zen. Winter en Hamets giDgen wederom in 
beroep. De rechtbank In Ulneberg besUste In 
Juli 1989 dat Winter wè1 aJs advocaat mocht 
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optreden. De ontstane vertragtng werd door de 
rechters toegeschreven aan het feit dat geen 
der rechters deskundig Is op dit gebled en dat 
zij veel meer tijd nodig hadden om zich in te 
werken. Stielrem hoopten Zij dat Hamers er de 
brui aan zou geven. 

De rechtszi~ kon eindelijk plaatsvinden in 
december 1989. De twee kernenergle-tegen
·standers Hamers en Winter moesten het opne· 
men tegen drie advocaten van respectlevelijk 
de deelstaat Nedersaksen, de reactorbouwer 
Siemens en de kèrncentrale-exploitant Kern
kraftwerk Lippe·Ems. Deze advocaten waren 
vergezeld van een batterij deskundigen en 
kisten vol documenten. De rechtbank diende 
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na te gaan of er 'voldoende' voorzorgen getrof
fen zijn tegen ongevallen in de kerncentrale, 
zodat deze 'praktisch' uitgesloten zijn. De 
rechters baseerden Zich op de omeiele richtltj· 
nen voor de vellJgbetdssystemen van kerncen
trales en voor de procedures in geval van .al· 
lerlei typen storingen. Die richtltjnen zijn 
geformuleerd door eenzijdig samengestelde 
commissies vanuit de Duitse atoomlobby. 
Hamers trekt deze optlmtsttsche richtltjnen 
juist sterk in twijfel omdat veel velltgheidsrtsi· 
co's 1n de regel worden onderschat. 

Het Verwaltungsgericht deed uitspraak in 
januari 1990: de eJs om de bouwvergunning in 
te trekken werd afgewezen. Het vonnis wás 
zeer mager en bijna ongemotiveerd omdat de 
'kernvragen' werden ontdoken met overwegin· 
gen van formele aard. Veel overtoll1ge zinnen 
en woorden werden besteed aan ondergeschik
te kwesties, terwijl de kernvragen veelal wer
den ontweken met overwegingen van formele 
aard. 
Hamers en Winter gingen onmiddeWjk in ho
ger beroep bij het Bundesverfassungggertcht 
te Kassei. In hun pleitnota wordt het Os· 
nabrückse vonnis op een aantal essentlele 
punten aangevochten: er wordt volstrekt on
voldoende rekening gehouden met de gevolgen 
en risico's van menselijke fouten. Deze fouten 
worden ondergebracht in de beruchte catego· 
rie 'rest-risico' dat de Duitse overheld accep
teert omdat ze het niet kan of wU uitsluiten. 
De mogelijkheld van een waterstofexplosie 
tijdens een kernongeval wordt in de vergun
ning genegeerd, evenals het feit dat de radio
actlvitelt direct vrijkomt. En de ve1lige onder
grondse opberging van radioactlef afval gedu
rende duizenden jaren ontbreekt in de bouw
vergunning. VoJgens de Duitse wet vormt het 
bestaan van zo'n voorziening een absolute 
voorwaarde voor de exploitatle van kerncentra
les. Kortom: de kerncentrale van Ltngen dient 
alsnog te worden stllgelegd. · 

De kerncentrale van 1300 MegaWatt was in· 
middels voltooid en In de zomer var1 1988 in 
vol bedrijf gesteld en aan het net gekoppeld. 
Dit voldongen feit maakt bet een rechtbank 
niet gemakkelijker omdat de andere partij met 
sc;:hadecla1ms zal aankomen wanneer de ve,
leende bouwvergunning alsnog zou worden 
ingetrokken. 

Op 2 en 3 maart 1992 vindt 1n Lilneberg de 
mondelinge behandeling van het beroeps
schrift plaats. Inmiddels heeft de 'tegenpartij' 
op de pleitnota gereageerd met het herhalen 
van de oude standpunten. Alleen de deelstaat 
Nedersaksen heeft niets van zich laten horen. 
De uitspraak wordt verwacht in april van dit 
jaar. 
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vervolg-Inspraak 

Overigens hebben de juridische gevechten van 
Hamers en Winter wel al resultaten opgele
verd. Omdat Coen Hamers het aandurfde 
bezwaar aan te tekenen tegen de bouw van 
een Duitse kernenergteinstallatle en daarbij 
als be1anghebbende werd erkend, trokken ook 
de colleges van Gedeputeerde Staten van de 
provincies Groningen, Drenthe en Overijssel 
eind 1988 aan de alarmbel. Zij dienden be
zwaarschriften in tegen een nieuw te bouwen 
experimentele kernreactor in Ltngen. Dit pro
ject Js intussen van de baan omdat de deel· 
staat Nedersaksen geen interesse meer had in 
het project. De inspraakbemoeienis van de 
drie Noordelijke provincies heeft er toe geletd 
dat zij nu zeer nadrukkelijk betrokken worden 
bij de Duitse plannen voor een verbrandings
installatie voor chemisch afval te Dörpen en 
het dumpen van afval in een zoutkoepel te 
Jemgun aan de DoUard. 
Mogelijk doet zich binnenkort ook de gelegen
heid voor om een Duitse rechter te laten toet
sen of het inspraakrecht ook geldt ten aanzien 
van de waterwetgeving. Op Duits grondgebied, 
aan de grens bij Coevorden, wordt een spaar
bekken voor het afvalwater van een aardappel· 
meelfabriek gepland. Daarbij zijn ook weer 
Nederlandse belangen in het geding. 

Stichting Burgerfuspraak Over De Grens. 
Sparstraat 43, 7ö72 TN Oldenzaal. Tel: Oö410-
1ö013 
Giften voor proceskosten zijn welkom op Post
glro:42689ö4 

Wim Kersten 
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BEDENKINGEN BIJ SEP-PLAN 

Noorse waterkracht niet zo 
schoon 
De plannen van de Samenwerkende Ele.krttcttetts Producenten (SEP) om 
vanaf het Jaar 2000 energie te betrekken van een Noorse waterkrachtcentra
le worden in Noorwegen zelf zwaar bekritiseerd, zo blijkt utt contacten met 
de Noorse m1lteubeweglng. De grootscbaUge meren en stuwdammen hebben 
fiJnke delen van de Noorse natuur onherroepeltjk beschadigd. Elke impuls 
om nog meer waterkracht op te wekken en de vrijkomende energie te 
exporteren zoals in het geval van het plan van de SEP wordt daarom met 
argusogen bekeken. 

Het .Idee van de SEP om eJektrtcltelt uit Noor· 
wegen te gaan ·Importeren 'Weid vorig jaal' juni 
bekendiemaakt bJJ de presentatie van de b
oofdJtjnen van bet Elektrlcltettaplan 1993-
2002. De elekt:rlclteltaproducel)f;en zitten 
Inderdaad met een probleem. Dè vraag naar 
elektrJcltett blijft stijgen, vooral 1n de Rand
stad. De campagnes om energie te besparen. 
hebben wat dat betreft. bJUkbaar toch weinig 
resultaat gehad. De vraag Js zeUS zo gestegen 
dat. Q er Diets venmdert. In het jaar 2000 
een tekort 'VeJ'WaCbt wordt van cmgeveer 850 
megawatt. SEP 1PJa.i uit van een toenemend · 
stroomverbruik van circa 2, 7 " per jaar tot 
1994, waama een ~re jaarlljkse sUjg1ng 
van 2 procent wordt verwacht. Dat Is bet ver
mogen wat een flinke centrale kan ~. 
VanW$ dat perspectief bestaat er nogal wat 
haàst bij de bouw van een Dieuwe centrale op 
de Maasvlakte. MlnJster Andriessèn (Economl· 
scbe Zaken) wil dat dJe centrale vanaf 1997 
gaat produceren. De oorspronkelijke idd!en 
om er een Jmleucentrale van te maken. zUn 
Intussen verlaten. Andrlessen mekt nu naar 
een m111euvr1endei1Jker alternatief. De buldJge 
stroom-Importcontracten met Dultse·en Fran
se elektrtcltettsbedrijven zullen In de periode 
2002 tot 2007 aJJe aftopen. 

Elektr1c1tdt uit waterkracht 1s op zich een ml
lleuvrlendeJ.Uk alternatief. Vandaar dat de SEP 
vorig jaar met enige trots aankondigde dat met 
Noorwegen onderhandeld wordt over de leve· 
ring van elektriciteit uit Noorse waterkracht· 
centrales. Noorwegen zou evenveel eJektrlc1tett 
gaan leveren als de Dieuwe centrale op de 
Maasvlakte. De stroom uit Noorwegen 1s bo· 
vendien goedkoop. omdat de Noorse centrales 
~~per~ndan~NMermMse.De 
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aanlq& van de benodJgde elektrSclte1t$lddlng 
(MO klJometer koperen kabel van viJf centime· 
ter doorsnee) onder de Noordzee wordt door de 
Nederlandse maatachappUen betaald. Deze 
onderwater-gelljks~dlng wordt 
de ~te ter wereld. Voor bet leggen van de 
kabel wordt een. speelaal •kabellegschlp• 1n 
gehuurd. Elke minuut lam maximaal 25 meter 
worden gelegd, zodat de totale operatie vier tot 
zes maanden gaat duren. 

Statlaaft 

De SEP gaat bJelvoor een contract sluiten met 
het Noome bedrijf Statkraft. Dat Is een over
heidstnstan.Ue dJe een wlledJge monopol1epos1-
tl8 Inneemt. De overeenkomst bestaat eruit dat 
het bMrjJf 25 jaar lang maxlalaal 500 m•· 
watt aan vermogen levert. Die termijn komt 

OYereeD met de normale leYensduur van een 
elektrlcltettscentrale. Noo.wt:gen kent momen
teel grote overschotten aan energte opgewekt 
In waterkrachtcentrales. Export van eneJgle .Is 
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daarom welkom. Noorwegen exporteert al naar 
de buurJanden Zweden en Denemarken. Met 
het geld dat hiermee verdiend wordt. kunnen 
de Noren de hoge investeling9-kosten van de 
bouw van de centrales Inclusief de dammen, 
terugverdienen. 

De spaarbekkens in de Noorse bergen zijn over 
het algemeen groot genoeg om een langdurige 
droge periode te doorstaan. Extreme droogte 
komt in Noorwegen trouwens gemiddeld een
maal in de tien jaar voor. Maar het is één van 
de redenen om een maximum te stellen aan de 
elektriciteitsafgifte aan NederJand. De SEP 
moet bovendien volgens het te sluiten contract 
met Statktaft bij extreem droog weer elektrici
teit terugleveren als daartoe een verzoek komt 
van de Noren. 

natuur .. aangepast .. 

De elektriciteit die NederJand straks geleverd 
krijgt, wordt opgewekt in west-Noorwegen aan 
de Gaula-rMer. Het is de grootsterMerin dit 
deel van Noorwegen. Anders dan bij de overige 
rMeren stroomt de Gaula niet direct naar de 
Atlantische Oceaan. maar volgt een langer 
traject waardoor de stroomsnelheid langzamer 
is en de oevers van de rivter beter kunnen 
worden benut voor onder meer landbouw
doeleinden. 

Volgens de milieubeweging Norges Naturvem
forbund, een organisatie die te vergelijken is 
met Verentging M111eudefens1e, zijn bij de 
bouw van waterkrachtcentrales in West-Noor
wegen verschillende rivteren zo aangetast dat 
complete ecosystemen verdwenen zijn. Vooral 
de bouw van gigantische dammen en het on
derlopen van grote stukken land zorgden voor 
onherstelbare schade. Volgens Tori Bre~d van 
de milieu-organisatie bekommeren de Noorse 
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regering en de elektriciteitsmaatschappijen 
zich nauwelijks om het milieu. En ook niet om 
de mensen die direct of indirect van rMeren 
als de Gaula leven. Langs de Gaula wonen 
ongeveer 2000 mensen. Vooral de grootscha
ligheid steekt. Het waterkrachtproject in de 
Gaula veroorzaakt gigantische wijzigingen in 
de natuur. In totaal worden 16 meten •aange
past•: van 12 meren stijgt het waterpeil meer 
dan tien meter; van één meer stijgt het peil 
zelfs 85 meter! 
Tegelijkertijd zullen verschillende andere me
ren in de omgeving droogvallen, omdat de 
watertoevoer afgesneden wordt en omgelegd 
naar het grote project. Zo verdwijnen ook nog 
eens vijfentwintig watervallen. 

De Noorse milieubeweging ziet niet in waarom 
Noorwegen nóg meer elektriciteit moet gaan 
exporteren. Er bestaat al geruime tijd een 
ovetschot aan waterkrachtenergte, dat wordt 
veroo~ door de reeds bestaande water
krachtcentrales in het Jand. Overigens kan 
Naturvernforbund nauwelijks enige informatie 
loskrijgen bij Statkraft. De uitwisseling van 
alle gegevens over deze overeenkomst verloopt 
gewoon via de bestaande telefoonkabels tus
sen Nederland en Noorwegen. 

Peter Bielars 

\ .-' 
·{ 
! ·. 
' \ 

< .. ~' 
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Het Gaularfjell-gebled 
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EIGENBELANG OF VERANTWOORDELIJKHEID 

Wordt goed energiegedra·g 
beloond? 
November 1991 verscheen het rapport 'Wordt goed m1Ueugedrag beloond?" van 
de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant tn samenwer
king met de Brabantse M111eufederatle. Dezelfde vraag geldt voor energtegedrag, 
namelijk 'Wordt goed energiegedrag beloond?'' 
Een antwoord vinden op deze vraag 1s een speurtocht langs woordspelingen. 
maatschappelijke feiten, menselijk gedrag en effectiviteit van milieumaatrege
len. 

Wat bedoelen we met "goed' energlegedrag, 
vragen we ons af, aansluitend bij het boven
staande rapport? 
VoJgens het rapport zijn er positieve en nega
tieve energlegedragi.Dge van mensen. Mensen 
kunnen zich daarbij bewust en onbewust zo 
gedragen. 
Menselijke gedragingen met een positief ener
gie-effect noemen we 'goed'. Alleen gedragingen 
die energie opleveren zijn dus strikt genomep. 
'goed' te noemen. 
Jammer genoeg verbrulken alle gectra:gmgen 
van mensen energie, zelfs niets doen. Om 
menselijke gedragingen op zich 'slecht' te noe
men vanuit energie-overwegingen. gaat echter 
nogal ver. Het Js re!ler om ~ragtngen die zo 
min mogelijk energie verbruiken 'goed' te noe
men. 

thermostaat op achttien 

In onze techmsche hoogontwikkelde westerse 
maatschappij kosten de meest gewone gedra
gingen energie. Televisie kijken. lezen onder de 
schemerlamp. telefoneren en een gekoelde 
drank drinken. Om maar te zwijgen van auto
rijden. in bad gaan en een kamertemperatuur 
van twintig graden. ledereen verbruikt energie 
en iedereen verkwist ook energie. Waar ligt de 
grens tussen verbruik en verkwisting? In de 
praktijk Js deze grens moellijk aan te geven. Is 
bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar 
het werk gaan energlezuJnjg? Is douchen ener
giezuinig? Is de thermostaat op achttien gra
den energiezuinig'~ Deze gedràglngen kun je 
als energiezuinig zien omdat Je ze vergelijkt 
met autorijden, In bad gaan en de thermostaat 
op twintig graden. Relattef gezien zijn deze 
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gedragtD.gen dus wel energiezuinJg, maar abso
luut gezien zijn ze dat niet. 
Het Js dus moellijk te onderscheiden wat ener
gl.ezulnlg en wat energieverkwistend gedrag Js. 

Bovendten Js het bij Vèel gedragingen niet 
gemakkelijk om een volledJge energie-balans 
op te maken. Meestal worden energiegedragin
gen op hun directe gevolgen beoordeeld: hoe· 
veel energie kost mijn gedrag op dit moment? 
Dit kun je vaak al moeilijk bepalen. Het ener· 
gieverbrulk van de meeste apparaten is name
lijk niet direct zichtbaar. Voor een compleet 
oordeel moet je echter ook nog andere indirec
te ~n erbij betrekken. Hoe wordt de elektri
citeit die ik nu gebruik geproduceerd, met 
welke grondstoffen, hoeveel energie kost het 
delven en vervoer van deze grondstoffen. op 
welke wijze wordt de elektriciteit naar mij 
getransporteerd en hoeveel energie gaat daar· 
bij verloren? 

8treefgebruik 

Een dutdelljke norm om tot een verantwoord 
energieverbruik te komen reikt de Verentgtng 
Milieudefensie aan. Een belangrijke rol in het 
vaststellen van deze norm speelt het broeikas· 
effect. 
H~t broeikaseffect wordt voor meer dan 50% 
veroorzaakt door de te hoge concentratte van 
OOa In de lucht. Deze te hoge concentratte 
ontstaat door de enorme hoeveelheid energie 
die de mens verbruikt. namelijk door de ver· 
branding van steenkool. aardolie. aardgas en 
het kappen van tropisch regenwoud. Om het 
broeikaseffect te stoppen Js aldus Milieudefen
sie een halvering van het energieverbruik 
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noodzakelijk. 
Het meest Zichtbaar Is de energie. die we dl
reet zelf kopen: gas, elektrtciteit en benzine. 
Dit Is de helft van álle huJshoudelljke energte. 
De andere (minder zichtbare) helft gaat zitten 
In produktie en transport van apparatuur en 
produkten. 

Nu gebruikt tedere Nederlander per dag gemid
deld ruim 2 k:uub gas, ruim 3 ldlowattuur 
elektriciteit en 1 liter benzine. In dtt gemiddel
de zit ook de 'minder zichtbare helft' van ons 
energieverbruik. Halvering van het energiever
bruik houdt in dat tedere Nederlander per dag 
niet meer dan 1 kuub gas, 1.5 ldlowattuur 
elektriciteit en 1 liter benzine mag gebruiken. 
Deze norm noemt Mtl1eudefenste het 'Streef
verbruik' van ledere Nederlander. Deze hoe
veelheid energte kan tedere Nederlander zon· 
der broeikas-bezwaren verbruiken. 'Goed' 
energiegedrag Is aldus voldoen aan dit 'Streef
verbruik'. 

Een heel andere vraag Js hoe je Nederlanders 
zover krijgt dat zij Zich aan deze norm gaan 
houden? 
Je kunt bijvoorbeeld 'goed' energiegedrag van 
mensen gaan belonen. Maar op welke wijze 
beloon je dit gedrag? Is het überhaupt wel 
:tinvol om 'goed' energiegedrag van mensen te 
belonen? 
Met andere woorden: kun je het 'goede' ener
giegedrag van mensen stimuleren door het te 
belonen? Om deze vraag te beantwoorden 
moet je eerst weten hoe deze gedragingen van 
mensen ontstaan. 
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een sociaal probleem 

Om te kljken op welke manter je 'goed' energie
gedrag van Nederlanders kunt stimuleren. 
moet je dus eerst nagaan hoe het energie
vraagstuk onder Nederlanders leeft. 

Naar de beleving van het energlevraag!Jtuk in 
Nederland zijn wrschtJJende onderzoeken 
gedaan. Gerard de Rootj levert een mooie op
somming in het hoofdstuk "M1lleu- en ener
giegedrag' van het boek 'Overtuigen en moUve
ren•. Van Gorcum, Assen (1991). 

Probleemherlcennlng: Het ene~tuk 
leeft niet erg onder de Nederlandse bevolking. 
Pas vanaf 1977 noemt een heel klein percenta
ge van de Nederlanders energie, kernenergie 
en energietekorten 'een sociaal probleem' 
waarbiJ zij ztch betrokken voelen. Deze betrok
kenheld stijgt een beetje in 1986 (het jaar van 
Tsjemobyl) en in 1989. 
Wel is In 1990 53% van de Nederlandse huls· 
houdens van mening dat energiebesparing te 
weinig aandacht van het kabinet krijgt. 

Houding: Toch Is de houding van de Neder
landse bevolking tegenover energiebesparing 
dutdelijk positief. Deze positieve houding blijkt 
echter niet tot voornemens te letden om ook 
en~ te gaan besparen. 
Welleidt enetglebesparend gedrag in het verle
den tot hetzelfde gedrag nu en In de toekomst 
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Energlegedrag: De volgende conclusies trekken 
Van Raalj en Verhallen In een onderzoek uit 
1983: 
Daar waar het niet al te moellljk Is passen 
mensen hun energieverbruik het meest vaak 
aan, zoals de verwarming lager zetten of de 
lichten uitdoen als ze even de deu r uit gaan. 
Mlnder vaak komen moellljke .of onaangename 
ged.ragsverandertngen voor. zoals mlnder 
warm stoken of bezuinigen op warm water 
gebruik. 
Het minst vaak noemen mensen veranderln· 
gen In bun winkel- en koopgedrag. 

Verantwoordelt/kheid: In 1980 vraagt De Boer 
een groep hulsvrouwen naar de noodzaak tot 
energie besparen door overheid. ondernemln· 
gen. de burgers en door zichzelf. Van de huls· 
vrouwen vindt 80% dat de overheid, 65% dat 
ondernemingen en 50% dat de burgers veel 
moeten besparen. Van zichzelf vindt maar 
35% dat ze veel moeten besparen. 
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Besparingen: In de periode van 1973-1983 Is 
In de wo~tor 25% op energie bespaard. 
Deze besparingen zijn echter hoofdzakelijk 
reacties op grote en plotselinge prijsstijgingen. 

Het energt~tuk leeft dus als volgt onder 
de Nederlandse bevolking. 
Nederlanders hebben een redelijk goed ener
glebesef. maar een groot aantal Nederlanders 
gedraagt zich niet energlezufnlg. Er zijn maar 
welnlg Nederlanders bij wie een goed energie
besef ook tot energtezulnlg gedrag leidt. 
De mensen (en ook Nederlanders) gedragen 
zich niet zozeer bewust energlezulnlg. Energte
zulnJg gedrag Is eerder routinegedrag dat on
bewust verloopt. 
Daarnaast vinden mensen (gedrags)aanpassln
gen om energie te besparen te diep in het 
persoonlijke leven Ingrijpen. Daarbij menen ze 
dat ze zelf niet verder kunnen besparen. Ook 
vinden ze dat andere instantles eerst en/of 
meer moeten besparen. 
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het eigen voordeel 

Opvallend Js dat 'goed' energiegedrag niet 
uitblijft doordat mensen (en ook Nederlanders) 
zich niet bewust zijn van het energt~tuk. 
Ook blijft het niet uit doordat ze geen Interesse 
hebben voor dit vraagstuk. 
'Goed' energiegedrag blijft uit doordat mensen 
de verantwoordelijkheid ervOC>r afschutven op 
anderen. op andere burgers of andere Instan
ties. 
Platt (1973) spreekt In dit kader van de 'sociale 
fuik'. De 'sociale fuik" betekent dat mensen 
gedrag blijven vertonen dat op korte termijn in 
hun eigen voordeel Js, maar dat op 1ange ter
mijn algemeen schadelijk Js. 

In het bovengenoemde rapport van KUB/BMF 
staat een artikel dat goed aansluit bij het 'so
cJale fuik' -idee. De titel van dit artikel Js: 
"Voorlichting: In hoeverre kunnen voorlichting 
en educatie bijdragen tot positief milleuge
drag?• 
Theo Poiesz van de Vakgroep Economische 
Psychologie van de KUB besluit het artikel als 
wlgt: 
"De meer realJstlsche, en dus ook pessimisti
sche visie gaat ervan uit dat mensen In princi
pe geen milleu-vriendelijk (lees: energtezufutg) 
gedrag vertonen TENZIJ ze daar zelf een on
middellijk en direct merkbaar voordeel van 
onderVInden (In welke vorm dan ook: finan
cieel. sociaal, psychologisch) .•. • 

Theo Poiesz gebruikt het zogenaamde 'Triade
model'. Volgens dit model moet aan drie voor
waarden voldaan zijn om tot een gedra&Man
passlng te komen. De mensen moeten ertoe 
gemotiveerd zijn (motivatie), ze moeten ertoe in 
staat zijn (capaciteit) en ze moeten de gele
genheid ertoe hebben. 
Volgens Theo Polesz dient men bij het nemen 
van milleu- en energiemaatregelen eerst te 
bekijken of aan deze drie voorwaarden voldaan 
Is. 

Capaciteit is het fysiek In staat zijn om bijvoor
beeld met de fiets in plaats van met de auto 
naar het werk te gaan. Capaciteit is ook het 
kunnen begrijpen of bevatten van de energie· 
boodschap, bijvoorbeeld het je kunnen voor
stellen wat de gevolgen van jouw gedrag zijn 
voor toekomstige generaties. 

Gelegenheid bestaat uit de omstandJgheden 
die het energiezuinige gedrag mogelijk maken. 
Bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van 
openbaar vervoer. 
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Motluatle Js de Interesse voor en bereidheid tot 
het gedrag. 
De motivatie voor 'goed' energiegedrag hangt af 
van de energiekennis van mensen (Interne fac
tor), maar ook van subsidies, boetes en waar
dering door anderen (externe factoren). 
Belonen van het 'goede' energiegedrag van 
mensen Js dus een 'externe' motivatie voor dit 
gedrag. 

fietsvergoeding 

In werkelijkheid wordt vaak aan de voorwaar
den motivatie, capaciteit en gelegenheld tot 
'goed' energiegedrag niet voldaan. 
Neem bijvoorbeeld het belonen van dit gedrag 
ofwel de 'externe' motivatie. Vaak worden 'goe
de' energiegedragingen juist niet beloond. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
• Er zijn specJale tarieven voor grootverbrui
kers van elektriciteit. Deze tarieven zijn lager 
naarmate men meer elektriciteit gebruikt. 
Vanuit energie-overwegingen Js het beter om 
de tarieven te laten stijgen naarmate men 
meer gebruikt. 
• De prijzen van openbaar vervoer stijgen ster
ker dan de autolasten. Vanuit energie-oogpunt 
Is het omgekeerde wenselijk. 
- De meeste bedrijven geven reiskostenvergoe
ding aan autobezitter&. Werknemers zonder 
auto krijgen geen soortgelijke vergoeding. 
Waarom bestaat er niet een reiskostenvergoe
ding voor fietsgebruikers? 
.. Tot slot: Windmolenbezittem moeten hun 
windenergie soms tegen belachelijk Jage prij
zen aan de energiebedrijven verkopen. 

Op de vraag of •goed• energiegedrag beloond 
wordt moeten we dus antwoorden: in een 
aantal gèvallen misschien weL maar lU de 
meeste gevallen niet. 
Er IS echter verbetering mogelijk. Zo kunnen 
milleumaatregelen beter doordacht en opgezet 
worden. rekentng houdend met de beperkln· 
gen van meusen en hun gedrag. Aan de para
doxale situaties waarin 'goede• energiegedra
gingen bestraft worden kan iets gedaan wor
den. En vergeet niet het verantwoordelijk· 
hetds-idee. want misschien komt het daar wel 
op neer en Js 'goed' energiegedrag niet meer en 
niet mlnder dan verantwoordelijk gedrag. 

Horry Walburg 
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BUREN, VRIENDEN EN KERKGENOTEN VOOR 
LEEFBARE AARDE 

Ecoteams in Nederland, een 
proefproject 
"In Dodewaard gaat een Ecoteam van start." Deelnemer Hans van Wiehen 
vertelt enthoustast over het initiatief. "We zijn acht hUishoudens die samen 
een bijdrage aan het mJlieu w1llen leveren. Eens 1n de maand komen we bij 
elkaar en wisselen ervartngen en resultaten utt. We bespreken dan ook wat 
we de volgende maand gaan doen. Nu gaan we bijvoorbeeld het gasverbruik 
verminderen." 
In Nederland zijn op dit moment 40 Ecoteams bezig 1n een proefproject dat 
herfst vortg jaar van start ts gegaan. 

•aet Is zoverl Het GAP ECOTEAM PROGRAM
MA Is nu ook :In Nederland gestart. •• • Zo opent 
de eerste Ecoteam. Nieuwsbrief van december 
1991. Het Nederlandse GAP-Ecoteam Pro· 
gramma Is onderdeel van het Global AcUon 
Plan for the Earth .. Dit unieke plan Is ontwik
keld door een aantal internationale mdleudes
kundlgen. Medegrondlegger Is Davlel Gershon, 
die In 1986 de Flrst Earth Run, een grote we· 
reldwljde·vredesmanlfestatte, ~· 
GAP International Is een netwerk-organisatie 
die nu in tien landen Eooteam.-projecten opzet. 
Het verst gevorderd Is men In. de Verenigde 
Staten en Canada, waar de · proeft'ases zijn 
afgerond. Landen die verder meedoen zijn 
Noorwegen, Zweden, Engeland. Duitsland, 
Oostenrijk. Zwitserland en Australlê. 

Het Oiobal Action PJan gaat uit van de Indivi
duele mens. In zijn eigen omgevJng. beginnend 
bij het huishouden. spant de mens zich In 
voot een beter milieu. Vele kleine moelfen leve
ren dan uiteindelijk een groot resultaat op, 
nameJijk een schone en leefbare aarde. 

GAP Jntematlonal heeft zijn. doelstelliDgen· In 
samenwerking met de organisatoren van Earth 
Day 1990 opgesteld. Hlerbt,J horen onder 
andere de drie volgende meetbare doelstellin
gen voor het jaar 2000: Voor een :leefbare 
aarde moet de uitstoot van COa me.t een vijfde, 
het drinkwaterverbruik met een derde en de 
afvalberg met driekwart verminderd zijn. 

een kwart boom 

Een Ecoteam wordt gevormd uit zes tot tlen 
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huiShoudens van vrienden en bekenden. Aan 
de hand van een werkboek doorlopen deze 
huishoudens een zesmaandelijks actie
programma. Elke JJlaand wordt een nieuw 
thema aangepakt. De. zes kernthema's van het 
werkboek zijn: 
1. Minder huJshoudeJijk afval 
2. Lager gasverbruik 
3. Eftlclênt met elektriciteit 
;.f.. Wijs m~t water 
5. Verkeer en vervoer 
6. De eco-wtjze consument 
Een hulshouden van drte personen kan zo per 
jaar 700 kubieke meter gas, 45.000 ltter wa
ter, een kwart boom, 900 kilo afval, 500 Jlter 
benzine en 1500 gulden besparen. 

Onder het motto 'meten Js weten• wisselen de 
ledeil van het Ecoteam maandeJijks hun erva
ringen uit en bespreken de resultaten. Deze 
maandelijkse bUeenkomsten werken heel sti
mulerend. 
Hans van Wiehen uit Dodewaard: •Je kunt 
sommige dingen samen beter regelen. We 
hebben nu één persoon die het verzamelde 
blik naar de Ijzerboer brengt. Ook weet Iemand 
In ons team tets van CV-ketels af. D1e gaat nu 
de ketels van het team bekijken. 
Een Eooteam Js heel praktisch, met elkaar 
dingen doen én laten voor het milieu. Het Js 
niet de bedoeJing om krampachtig de einddoe
len van het werkboek na te streven. Het moet 
welleuk blljven en haalbaar zijn. • 

Enkele praktische tips uit het werkboek zt,Jn: 
• Vermlnder het afval. Houd glas, papier. 
groente- en tuinafval. blik, textiel en klein 
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chemisch afval apart. Het kan .hergebruikt of 
apart verwerkt worden. 
- Verminder het gasverbnilk door verstandiger 
gebruik, isolatie, tochtstrippen en door de 
gordijnen 's avonds dicht te doen. 
- Vermlnder het elektrtctteitsveTbru1k door 
gewoontes aan te passen en door zuinige ap
paraten en spaarlampen te kopen. 
- Wees zutnJg op water~ 
- Verbruik mlnder benzine door het rijgedrag 
aan te passen en rijd met een schone en zuini
ge auto. 
- .Pas het consumeer-gedrag aan door na te 
denken bij het kopen van produkten.: 

"Het gaat niet alleen om aanpassingen van het 
energtegedrag. maar ook om structurele aan
passingen", aldus Hans van Wlchen. "Zelf heb 
ik een zonneballer laten Installeren, maar dat 
m een nogal hoge investering. In het Ecoteam 
beginnen we met goedkopere voorzieningen 
zoals het monteren van stalen veren op de 
deuren binnenshuis tegen tocht en warmtever
lies. Later komen dan eventueel de duurdere 
aanpassingen (Isolatie, zutntge CV-ketels, 
zonneboilers) aan bod. Je kunt natuurlijk 
altijd lid worden van de wtndmolenverentgtngt 
De meeste aanpassingen kun je als Ecoteam 
vrij gemakkelijk zelf realiseren. Soms ben je 
echter a1bankelljk van externe factoren, zoal9 
het aanwezig zijn van de zogenaamde 'bollen' 
voor gescheiden afvallnzamellng. Voor dergelij
ke voorzieningen moet je dan bU de gemeente 
aankloppen. • 

Hans vervolgt: "Je verbetert bet mtlleu door bij 
jezelf te beginnen. Daarnaast Is er zotets als 
een 'tnktvlekwer~. Je praat met mensen uit 
je omgeving en vertelt ze wat een Ecoteam zoal 
doet. Deze mensen raken dan ook geinteres
seerd." 

Internationale feedback 

Aan het proefproject van GAP Nederland ne
men nu zo'n 40 Ecoteams verspreid over het 
hele land deel. Doel van dit proefproject Is het 
aanpassen van het Internattonale werkboek 
aan de Nederlandse situatie. Dit gebeurt aan 
de hand van de ervaringen van de verschillen
de Ecoteams. 
Verder wil GAP Nederland een goed lopend 
feedback-systeem opzetten. Dit gebeurt In 
samenwerking met de andere landen d1e mee
doen aan de GAP. Zo kunnen uiteindelijk 
Internationaal successen gemeld worden. 
Feedback is er binnen het Ecoteam. Eén deel
nemer Is de 'score-keeper. Deze berekent de 
gemiddelde resultaten van het Ecoteam en 
deelt ze mee aan de andere teamleden. 
Daarnaast geven de 'score-keepers' de uitkom
sten door aan het landeJUke GAP-meldpunt In 
Delft. Daar worden de resultaten vaJ1 de Eco-
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teams centraal geregistreerd. Het meldpunt 
vertaalt de uitkomsten vervolgens In beelden 
en koppelt ze terug_ naar de teams. Zo kan een 
team, dat 'hout' bespaard heeft. een a1beeld1ng 
van het Amazone-regenwoud thuis verwach
ten. Hierop is dan een stuk regenwoud inge
kleurd. De boodschap m dat het Ecoteam 
zoveel Amazone-regenwoud gered heeft. 
De beeldende feedback richt zich op de directe 
belevlnWJWereld van mensen. Daarom werkt 
het Inspirerend naar de tnd.tviduele persoon 
toe. Ook komt er een (bewustword~)proces 
bij mensen op gang. Daardoor zet · men de 
grotere stappen voor het milieu wat gemak~ 
kelijker, zoals het laten staan van de auto. Met 
vrag~ en problemen kunnen de Ecoteams ook 
biJ het meldpunt terecht. 

Het Nederlandse Ecoteam. Programma heeft 
een startsubsidie gekregen van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Rul.mtelljke Ordening en 
Mtlleubeheer (VROM). Verder gal de Europese 
CommJssJe een bijdrage. 

Het Ecoteam Programm$ test op dit moment 
het werkboek en werkproces utt. Deze nazo
mer zullen dan enkele bonderden Ecotea.ms 
kunnen beginnen. 
In Nederland wordt zo zorgvuldig een project 
ontwikkeld waaraan - wiJ citeren - •straks 
dutzenden huishoudens In een Ecoteam zullen 
meedoen•. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij bet 
landelijke GAP meldpunt: Oude Delft 180, 
2611 HH Delft, tel.: 015-150120. 

Harry Walburg 
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KORTE TERMIJN GEWIN TEGENOVER DUURZAME 
ONTWIKKELING 

Energiehandvest onder vuur 

Eind vorig Jaar ondertekenden alle Europese en een aantal nJet-Europese 
landen (waaronder de Verenigde Staten, Canada, Japan, Austral1! en Nteuw 
Zeeland) het Europees Energtebandvest. Dtt verdrag, een geesteskind van de 
Nederlandse premier Lubbers, wordt een ramp voor het milleu, zowel op 
wereldschaal als op lokaal ntveau. Het vormt een vr1jbl1ef om overal tn de 
voorm.altge Sovjet-Unie kolen, ol!e, en gas aan ·te boren. 

Energie In ruJl voor harde Westene valuta. m 
ken het "pJaD Lubbers. bet beat worden • · 
mengeyat. Kort ~ komt het hierop oeer. 
dat Oost-Europa. en met D&llle JbJSiand, ~ 
hoeveelheden fossiele bnmdstoffen aan West· 
europese Jandeo iPUIJl JevoereD. dJe op . deze 
manier llliDder afbanke)Uk worden van de 
onzekere aaa.wer van faas.liele brändatoffeu uit 
bet Midden-Oosten. In ruil biervoor krl)lm de 
pas· optJerlchte dem~ In Oost-Europa 
en bet O.O.S . Westerlle valuta. J)aarmee 
kunnen de PQlltleke venmdertngen. die In bet 
voormaJJee opatblok op png zUn 8eb.racht. 
ODdenteund. worden. Bet ~ 
moet het . '\'OOI' de Westerse brVeateerdera 
aantrekkeJUk maken In de Oosteuropese ener
giesector geld te steken. 
Bovendk:o fa het voormalJg Oostblok moeieme 
Westerse technologie In het vooruitzicht 
gesteld dJe de efDdency biJ de produktie. 
raffinage. transport. d.lstrtbuUe en verbruik 
van aardoi.Je en aanJeua moet verbeteren. 

Ook op het 8ebled van de nucleaJrc technolo
gie zal het Westen haar kennta ter bescbtkkfng 
steDen. Dit zou moe• leiden tot mlnder OD· 
veruge kemce:ntralea In Oost-EW'opa waardoor 
de r:lslco"s voor het aehe)e Europese continent 
worden verminderd. 

mlnder energiebesparing 

In haar huk!Jae wrm ta het ·p1an Lubberll• een 
grote bedreJglng voor bet milieu. UltwertDg 
ervan~ Jelden tot een sterk vergrote ezplol· 
taUe van. faasiele bnmdato&n tegen een Jaaere 
prijs. Het plan la nJeta anders dan een gar&D· 
Ue voor het Westen YOOr een continue amvoer 
van goedkope fossiele energie. Het Energie· 
handvest zal de DOOdraak tot energtebespartog 
tn het WrJJten wegnemen. met als gevolg een 
verdere toename van de uitstoot van kooJdt-
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oxyde. Deze ontwikkeling staat haaks op de 
wrk1artng dJe 18 ui~ tn november 1990 
op de Tweede Wereld Klimaat Conferentie In 
~ In de%e verklaring, die Nederland 
samen met 186 landen heeft ondertekend, 
staat dat elke regering de uitatoot van broei· 
ka•'tfuMen moet atabillseren. op een ntveau dat 
.,en onherstelbare acbade aan bet klimaat 
aam1cht. Zoals bekend komt bU dè verbran· 
ding van foaslele eaeqllebi'OilDell - onder ande· 
re kolen. aardolle en ~ • kooldioxyde 
(002) vriJ tn de atmosfeer. Het la nu juJat dit 
kooldt~ dat wrantwoordeJUk la voor de 
helft van bet broeikasprobleem. Een groot 
aantal deakundtgen heeft verklaard dat de 
hoe\'eelbeJd kooJdimcyde In dè atmosfeer pas 
stabtllaeert aJs de uitstoot van dit gas met 60% 
wordt vermtndenl. 

Olewlnnlng In Slberlê 
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In het Energiehandvest staat dat het de bedoe
ling Is om met behulp van Westerse 
technieken een betere benutting van de be
staande olie- en gasvelden tn Rusland te be
'Werkstellfgen Tevens zullen nieuwe velden 
aangeboord kunnen worden. De totale aanvoer 
en gebruik van olie en gas zal hlerdoor sterk 
vergroot worden, terwijl de afhankelijkheld van 
fossiele brandstoffen, zowel 1n het Oosten als 
In het Westen, zo snel mogelijk verminderd 
moet worden, als men geen onomkeerbare 
gevolgen voor het klJmaat op aarde w1l veroor
zaken. Uitvoering van het 'plan Lubbers' kan 
dus desastreuze gevolgen voor het wereldklt
maat hebben. 

milieuproblemen 

Het Europees Energiehandvest vormt niet 
alleen een grote bedreJgtng voor het mondtale 
mUieu, maar ook voor het milJeu op lokaal 
niveau, met name dat In Rusland. Het grootste 
gedeelte van de Russische olie- en gasvoor-

raden ligt tn Slberlê. Slberlê Is een gebied waar 
de ondergrond permanent bevroren Is. Zulke 
gebieden zijn extreem gevoelig voor mecha
nische en chemische vervulling. Westerse 
ollemaatscbapptjen die hier olie en gas gaan 
exploiteren zullen een gebled betreden wat al 
Is blootgesteld aan een zeer grote mtlleuver
ontretntgtng die veroorzaakt Is door de olie· 
industrie uit de voormalige Sovjet-Unie. In het 
Energiehandvest wordt gesteld dat Westerse 
bedrijven met hun moderne technieken nooit 
zo'n m1Ueuram p kunnen veroorzaken. Het is 
op z'n minst twijfelachtig te noemen of Wester
se oliemaatschappijen geen enorme schade 
aan het mtlleu zullen toebrengen. 
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In Alaska. waar Wesf.else oliemaatschappgen 
onder ongeveer dezelfde conditles als In Slbe
riê olieboringen verrichten en oliebronnen 
exploiteren. heeft dit geleld tot een enorme mi
lieuvervuiling. Zo zijn er lekkages tn bet pJJp· 
leldingnetwerk dJe voor langere tijd onopge
merkt blljven, maar er bestaat ook een lakse 
houding bg de ollemaatschappUCn. De ramp 
met de Exxon VaJdez spreekt tn dit geval boek
delen. Nalatigbeid en ontdutklng van wettelljke 
bepallngen zun 1n Alaska aan de orde van de 
dag. 

De Westerse maatschappijen zullen In Slbertê 
1n één van de kwetsbaarste mWeus ter wereld 
moeten werken onder condities die zwaarder 
zijn dan tn Alaska. Bovendien zu.llen ze ge
bruik moeten maken van een pljpleldlngnet
werk dat zo lek Is als een mandje en waar
sch1jnlljk worden de wettelljke regels tn Slberlê 
nog minder streng nageleefd als in Alaska. 
Ook de olieboringen tn Slbert! vormen voor het 
lokale miJJeu een grote bedre.tgtng. of deze nu 
door Westerse oliemaatschappijen uttge-

voerd worden of door hun Russische tegen
hangers. Het mag duldelgk zijn dat, wanneer 
Westerse oliemaatschappijen in Siberi! te 
werk gaan op een wijze zoals ze gewend zijn in 
Alaska, de prijs voor goedkoop gas en olie de 
mllleuvernietlgtng van grote delen van Rusland 
Inhoudt. 

kemenergle opgepoetst 

Het Europees Energiehandvest legt een veel te 
eenzljlttge nadruk op de exploitatle en het 
gebruik van niet-duurzame energiebronnen, 
zowel in West-Europa als tn Oost-Europa. Dit 
Is tn tegenspraak met een beleid van duurza-
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me ontwikkeling. Het verhogen van de doelma
tigheld van het energieverbruik. het energJe
transport en de energteprodukUe samen met 
een verhoogde inzet van duurzame energie
bronnen Is een optie dJe sterk onderbeUebt Is 
gebleven. Alleen al In de voonnallge Sovjet
Unie zijn de komende 10 jaar besparingen 
mogelijk die 30% van de hutdJge energiebe-
hoefte kunnen dekken. Op wat langere termijn 
Is zelfs een reductie mogelijk van 45% van het 
huidige gebruik. Ook voor het gebruik van 
duurzame energie bestaan In de voormalige 
Sovjet-Unie goede mogelijkheden. Zo zou biJ
voorbeeld windenergie In de toekomst een 
hoeveelheld energte kunnen leveren die 35% 
van de huidige energiebehoefte dekt. Volgeus 
een rapport van de Verenigde Naties zouden 
het komend decennium duurzame energie
bronnen In de voormalige Sovjet-Unie en cen
traal Europa samen een kwart van de energie
behoeften kunnen dekken. 

In het 'plan Lubbers' wordt gesteld dat met 
behulp van Westerse technieken de kerncen
trales In Oost-Europa velliger ~maakt moeten 
worden. Dit Is erg dubleus omdat het maar 

~\ 
I .· I 
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zeer de vraag Is of deze krakkemlkldge centm
Ies uit het oostblak met Westerse technieken 
behoorlijk op te lappen zijn. Het In bedrijf 
houden van deze kerncentrales Is een foute 
beslissing omdat kernenergie geen duurzame 
energiesoort Js. die slechts voor een klein deel 
In de energiebehoeften van het voormalig oast
blok voorziet. Verder heeft het ~bruik van 
kernenergie maar een ~ring effect op onder 
meer de terugdringing van C02 In de atmo
sfeer. Bovendien komen hielVoor andere ml
lleubedrelgende verontrelntgtn~n In de plaats. 

Concluderend kan gesteld worden dat het 
Europees Energiehandvest een gemiste kans Is 
voor het milieu. In plaats van een duurzame 
ontwikkeling ~ fossiele brandstoffen een 
bescheiden rol spelen. wordt ~kozen voor een 
scenario dat de toekomst van de aarde op het 
spel zet. In het Europees Energiehandvest 
wordt kortzichtig gedrag op de korte termijn 
geprefereerd boven een duurzame ontwikke
ling op lange termijn. 

Marlo de Gucht 
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BEKENDHEID ZONNEBOILERS GROEIT GESTAAG 

... zonnig in de rest 
van het land ... 
Steeds meer worden zonneboilers gebruikt voor de verwa:rmJng van tapwa
ter. Sinds de start in aprll 1991 van de landelijke zonneboilercampagne 
hebben drtedutzend mensen een subsidieverzoek voor aanschaf van zonne
boilers ingediend. Ook zijn meerdere projecten gerealiseerd om zonneboilers 
grootschaliger toe te passen. 
Omdat deze ontwikkeling aan Noord-Brabant voorbij dreigt te gaan, is daar 
een brede campagne ter introductie van de zonneboilers gestart. 

Eén van de doelen van de campagne, binnen 
een jaar verdubbeling van het aantal geplaats
te zonneboilers tot vijfduizend, zal gemakkelijk 
gehaald worden. Men kan dus tevreden zijn 
over de start van de zonnebollercampagne. 

nutsbedrijven 

Heel wat nutsbedrijven zijn al volop bezig met 
zonnebollers. Bekend is de PGEM, energiebe
drijf voor Gelderland en Flevoland. Wie daar 
woont en een zonneboiler koopt, krijgt boven
op de rijkssubsidie (maximaal 2000 gulden) 
een PGEM-bonus van duizend gulden. Voor 
1991 verwachtte het nutsbedrijf achthonderd 
aanvragen; het werden er duizend. 
Ook elders bieden energiebedrijven de moge
lijkheid om zonnecollectoren te plaatsen, hetzij 
door subsidie bij aankoop, hetzij door verhuur. 
Dit gaat vaak hand in hand met provincies, 
gemeenten en/of woningbouwverenigingen. 
Elke partij kan daarbij het initiatief nemen tot 
een project. Zo zijn verschillende gemeenten 
en woningbouwverenigingen rond Gouda actlef 
met zonnebollers. Dit is het gebied van het 
Energiebedrijf Midden-Holland (EMH). Hier :Is 
het EMH de initiatiefnemer, zodat bijvoorbeeld 
in Reeuwijk medio april elf huurwoningen van 
zonneboBers worden voorzien. 

symposium 

Terwijl het in de rest van het land zonnig weer 
:is, gebeurt er in Noord-Brabant maar weinig 
met zonne-boilers. Dit is vooral te wijten aan 
de PNEM, het energiebedrijf met vrijwel een 
monopolie op het gebied van energtedistribu
tle. De PNEM ziet voor zichzelf geen taak weg
gelegd om mensen te informeren over zonne-
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bollers, Jaat staan dat er initiatieven ontplooid 
worden. Hierdoor wordt niemand gestimuleerd 
om zonneboilers te plaatsen. 
Om deze situatie te doorbreken voeren het 
Tilburgse energiebureau De Knijpkat en het 
PON (instituut voor advies, onderzoek en ont
wikkeling in Noord-Brabant) een campagne ter 
introductie van zonneboilers. Zij richten zich 
daarbU op verschUlende doelgroepen. Een 
voorbeeld hiervan is een symposium, dat op 
15 mei in Eindhoven zal worden gehouden, 
gericht op ge-meenten en woning-bouwvereni
gingen. 
Jn het najaar worden regionale activiteiten 
.georganiseerd om enerzijds Informatie aan 
consumenten te geven, en anderzijds concrete 
pro-jecten te ontwikkelen en te realiseren. 
Allicht dat het weerbericht over tien jaar voor 
Zuid-Nederland wat gunstiger is. 

Symposium 'Zonnecollectoren In de 
woningbouw' 

Datum: vrijdag 15 mel1992 
Plaats: MiUeudlenst Eindhoven; Fred. van 
Eedenpleln 1, Eindhoven 
Kosten: 90 gulden 

Organisatie: Energieburo De Knijpkat en 
PON, in samenwerking met Milieudienst 
Eindhoven, Brabantse Milieulederatle en De 
Kleine Aarde. 

Informatie bij: Energieburo De Knijpkat I 
PON, Stationsstraat 15, 5038 EB Tilburg. 
Telefoon: 018 - 851585 (Thijs Delgers, Hans 
de Kuyper). 

Thljs Belgers 
Energieburo De Knijpka1 

alllcht • voorjaar 1992 



TSJERNOBYL 6 JAAR LATER 

Gevolgen steeds ernstiger 
De verjaardag van een ramp ts nooit leuk. Zeker wanneer het om de Tsjer
nobyl-ramp gaat. Zes jaar na het inferno komen nog steeds nieuwe feiten op 
tafel. Ofllctêle Instanties erkennen dat ze 1n het verleden onvolledig en 
onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Ook de ramp-reactor etst permanente 
bezorgdheid op. 
Voor de slachtoffers komt etndelljk offictêle Nederlandse hulp op gang. 

Het lntemaUonale Atoom Energie Agentschap 
(JAEA) te Wenen geeft anno 1992 toe dat de 
studies naar de gevolgen van de Tsjernobyl· 
ramp (26 aprlll986) niet volledJg zun geweest. 
Nog In mel vorig jaar wtst bet IAEA te melden 
dat de gewJgen van de ramp vaak overdreven 
werden voorg~eateld. Nu bekent men dat het 
•wenselijk Is aanvullend onderzoek te doen 
naar de gezondheidstoestand van d.e mensen 
dJe uit het gebied zijn geevacueerd en mensen 
dJe hebben meegewerkt aan de reddJn350pera· 
Ues en het schoonmaken van het gebied. De 
gezondheid van deze mensen moet systema· 
t1sch worden gevo~•. 

Het Atoombureau komt op papier tegemoet 
aan alle laiUek dJe op haar geruststelJende 
beweringen zijn geuit. MilleuorganfsaUea als 
Greenpeace wezen wrtg jaar op het feit dat 
100.000 mensen ln de besmette zone en 
600.000 1Jquldatoren• nooit In de ofDcl& 
beschouwingen en berekeningen zijn betrok· 
ken. 
De Oekrafnse kernfysicus Vladtmir Tsjerno
senko vat alle omcl!le beweringen over de 
ramp $81Den tot •een samenraapsel van 
leugens en legendes over Tsjemobyi•. HIJ ls er 
stellig van overtutgd dat het dodental minstens 
5000 tot 7000 bedraagt. •aet otBcJele aantal 
van 81 doden slaat op dle mensen die stierven 
als gevoJg van de exp]osJe. Onder de •schoon· 
makers• zijn mlnstens 5000 slachtoffers 
gevallen. en wie duJzenden 
burgers In vooral Wit-Rusland zullen sterven 
ten gevolge van straling en radloactMtelt•. 
Volgens Tsjemosenko hebben mlnstens 85 
mlljoen mensen schade opgelopen. :Acht tot 
tlen mlljoen wonen nog steeds In zwaar be
smette gebieden. lnclusJef een onbekend 
aantal mensen dat Is teruggekeerd naar hun 
dorp omdat ze ofllcleel te horen kregen dat 
Tsjemobyl weer ve1llg zou zijn. 

Tsjemosenko (50 jaar) Is nJet de eerste de 
beste. HIJ kreeg als lid van de Academie van 
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Wetenschappen eind aprtl 1986 de opdracht 
als cr:lsJs·manager de wetenschappelijke kant 
van de oprulml.nWJwerJu.aamheden te lelden. 
Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor 
de bouw van de sarcofaag. 

hulp uit Nederland 

Voor de inwoners van de stad Gomelln Wit
Rusland Is er wel goed nieuws nu de Neder
landse regering eindelijk een belofte gaat na
komen. Preeles een jaar geleden werd een 
bedrag van tien miljoen gulden (aJkomsUg van 
de actie 'Help de Russen de winter door') be· 
schikbaar gesteld voor de medische behande· 
llDg'·en verzorging van strallngsslachtoffers van 
de ramp. Gomel wordt algemeen beschouwd 
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als dé plaats waat in aprll en mei 1986 de 
meeste radioactiviteit Js neergedaald. 
Het geld zal worden besteed aan de uitbouw 
van een bestaande pollkliniek met een nieuwe 
afdeling waar een inventarisatie van Uchame
lijke klachten wordt opgezet. Daarnaast ligt 
een zwaar accent op scholing en training van 
Witrussische artsen en verpleegkundigen. 
Nederlandse specialisten gaan voor een tijdje 
naar Gomel. terwijl Witrussen naar Nederland 
komen om nieuwe kennis op te doen over 
schildkllerziekten. Ook wordt aandacht be
steed aan de behandeling van psycWsche 
klachten. Dat dát geen overbodige luxe is be
wijzen de tekeningen van kinderen uit het 
getroffen gebied: beelden die stuk voor stuk 
wijzen op nachtmerries. 

kruitvat 

Het atoom-complex van Tsjemobyl, bestaande 
uit vier RMBK-reactoren, blijft de aandacht 
opeisen. Na de ramp werden de drie andere 
reactoren stilgelegd. In de voorbije jaren zijn ze 
weer op volle toeren gaan draaien. Op 12 okto
ber j.l. brak brand uit in het generatorgedeelte 
van één van deze reactoren. De reactor werd 

binnen een minuut na het uitbreken van de 
brand uitgeschakeld. Radioactiviteit zou er 
niet vrijgekomen zijn. aldus een IAEA-woord
voerder in Moskou. Het parlement van de 
Oekraïne eiste echter onmiddellijke sluiting 
van het hele complex. In principe ligt er al een 
besluit tot totale stillegging, maar dat zou pas 
gebeuren in het jaar 1995. Voor Vladimir Ja
vorivsky, parlementslid en voorzitter van een 
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parlementaire onderzoekscommissie naar de 
Tsjemobyl-ramp, Js de maat vol: "Wij kunnen 
niet op dit kruitvat blijven zitten•. Hij doelt 
daarmee niet alleen op deze brand, maar ook 
op de onzekere situatie rond de ramp-reactor. 
De sarcofaag. de algemene benaming voor de 
in beton ingekapselde reactor, vertoont scheu • 
ren en gaten die provisorisch worden dichtge
metseld en geplamuurd. Liever een perma
nente energie-crisis dan een dreigend kruitvat, 
lijkt het motto van, de Oekraïners. 

Verder maakt men zich in Kiev grote zorgen 
over de erfenJs van de voormalige Sovjet-Unie. 
Wie Js er nog verantwoordelijk en wie draait er 
op voor de lopende kosten van de Tsjemobyl· 
ramp, nu alle onafhankcilijke staten al genoeg 
zorgen hebben over hun eigen situatie. Eind 
decem her werd Tsjernobyl nadrukkelijk opge· 
nomen in 'de Aceoorden van Brest': de gevol
gen van de ramp zouden gezamenlijk bestre
den worden. Niemand gelooft daar aan. Op het 
ministerie van Atoomenergie in Moskou wordt 
de telefoon al niet meer opgenomen. 
Tsjernosenko gelooft dat kernenergie een ge
passeerd station is. Het is volgens hem onmo
gelijk een 'vellige reactor' te construeren. Die 
zou zo duur worden dat de andere energie-

bronnen op een open markt binnen de Ge· 
meenschap van Onafhankelijke Staten gemak· 
keiijk de concurrentie aankunnen. Maar daar
mee zijn de mUjoenen slachtoffers niet gehol
pen. 

Wim Kersten 
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BRAINDRAIN ATOOMTECHNOLOGIE 

Leegloop 
gevaar 

GOS vormt nieuw 

De voormal:lge Sovjet-Unie loopt leeg. Atoomenergiedeskundigen zoeken hun 
heil in het buitenland, waar ze zekerheid en hoge salarissen hopen te 
vinden. Kernmateriaal wordt uitverkocht door de nieuwe staten. En intus
sen dreigen kernenergieparken onbemensd achter te blijven. De GOS 
(Gemeenschap van Onafhankelijke Staten) wordt een bedreigende factor. 

Igor Tsjerntjev is reactordeskund:lge. Samen 
met drie vakgenoten is hij vanuit de (voormali
ge) Sovjet-Unie in Libië terecht gekomen. Alle 
Vier hadden ze geen vertrouwen meer in de 
toekomst in Wit-Rusland en gingen een open 
sollicitatie aan. "Politiek speelt voor ons geen 
rol. Wij hebben nu te eten zoveel we willen. • 
Onbevestigde berichten spreken over een 
jaarsalarl$ van tweehonderdduizend gulden. 
"Onze kennis is voor de Libiërs duidelljk van 
veel waarde", aldus Tsjerntjev. Wat deze vier 
atoomspecialisten in Libië gaan doen is verder 
onbekend. 

Bulgarije 1990. De eerste democratfsertngsgolf 
veroorzaakt beroering bij Russisch personeel 
dat de kerncentrales van Kozloduy bedient. 
Warschaupact en Comecon vallen uit elkaar, 
en de onzekerheid neemt toe. De Russen 
nemen het besluit om terug naar huis te gaan. 
De uittocht van hooggekwaWlceerde atoomspe
cialisten komt op gang. Nu moeten de BuJga-

Tekening: Sander Netnens 

oe 
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ren zelf maar uitzoeken hoe die kerncentrales 
veWg in bedrijf gehouden kunnen worden. Het 
personeel wordt wel in staat geacht om op de 
Winkel te passen, maar er wordt getwijfeld aan 
hun deskundigbeid wat te doen als het fout 
dreigt te gaan. In een televisie-interview 
(november 1991) vertelde een operàtor laco
niek dat ze dan "hard zullen weghonen•. De 
atoomreactoren (niet van het Tsjernobyl-type) 
bij Koz-loduy worden berucht om•t er perma
nent een potentieel gevsar dreigt. Heel West
Europa schreeuwt om sluiting, maar dat zou 
betekenen dat de Bulgaren praktisch zonder 
elektriciteit zouden komen te zitteq. De Euro
pese Gemeenschap heeft een speciaal pro
gramma opgesteld voor de opleiding van 
geschoold personeel en technische verbe
teringen aan de vellJgheldssystemen van de 
reactoren. 

terugtocht 
Het Russisch personeel trekt zich ook terug 
uit Hongarije, (ex)-DDR en Tsjecho-Slowak:lje. 
Wat ze achterlaten zijn talloze kerncentrales 
van het Tsjemobyl-type. 
Maar ook binnen de voormalige Sovjet-Unie 
ontstaan er bewegingen binnen de gelederen 
van kemenergtedeskundtgen. Wit-Russische 
atoomspecialisten lp Armenlê wtllen de bur
geroorlog ontlopen en gaan terug naar Minsk. 
Niemand houdt ze tegen. De Armeense rege· 
ring wfl de twee sterk verouderde kerncentra
les (type WER·440) weer in bedrijf nemen. In 
1988 werden ze om vetllgb.etdsredenen geslo
ten na een enorme aardbeving. 
De kernspecialJSten van Minsk verhutzen naar 
Libië of Noord-Korea om een karig bestaan te 
ontlopen. Ze bieden hun diensten aan of ze 
worden ingehuurd door ietwat eigenzinnige en 
onberekenbare staten in het Verre Oosten, 
Midden-Oosten. Noord·Afrlka en Zuid-Ameri
ka. 
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De kernwapenJanden Rusland, Oekraine. Wit
Rusland en Kazachstan hebben aangekondigd 
het Non ProlJferatte Verdrag (NPV) te willen on
dertekenen. Voorheen vormde de Sovjet-Unie 
één geheel en was de controle op het naleven 
van dit verdrag een stuk gemakkelijker. Na de 
grote verkrulmelJng heeft niemand meer enig 
zJcht op alles wat er zich afspeelt binnen en 
bulten de nieuwe zelfstandige staten. 

gevecht om deskundigen 

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
ontstond in Duitsland een vergelijkbare situa
tie. Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde 
Staten hebben het grondgebied van uazt
Duttsland actlef afgestroopt op zoek naar tech
nologen en onderzoekers die ztch gespec1al1-
seerd hadden op het terrein van de ra.kettech
nologte. De deskundigen werden eenvoudigweg 
verdeeld tussen Russen en Amerikanen. Met 
behulp van de kennis en ervaring van deze 
geleerde heren werden de latere ruimtevaart
programma's in de twee landen ontwikkeld en 
uitgebouwd. Het verhaal gaat dat de Duitse 
experts {zoals de latere NASA-directeur Wemer 
Von Braun) vrijwillig naar de Verenigde Staten 
zijn vertrokken en dat het Rode Leger een 
aantal deskundl~ tegen hun .ztn naar Oost
Europa heeft gedeporteerd. 

Sinds de perestrolka. vanaf 1985, ondervinden 
weten..qchapsme~n uit de exacte weten
schappen steeds minder hinder om buiten
landse contacten te leggen. Vaak werden ze 
zelfs gestimuleerd, en dat zette in een aantal 
gevallen de deur open voor het verschijnsel 
'brain drain'. Letterlijk: het ~trom en van 
hersenen, Qguurltjk: het verdwijnen van tech· 
nologte en know how. Top-onderzoekers uft de 
(voormalige) Sovjet-Unie werden weggezogen 
naar bet Westen. Het begint met een tijdelijk 
werkverband biJ een untversttett of onderzoek· 
instituut in West-Europa. Wanneer deze we
tenschappers eenmaal gewend zijn aan het 
relatief hoge salarfs en de betere factlltetten. 
wtllen ze niet meer terug naar Moskou of naar 
Moermansk. 
Met het wegvallen van de Berlijnse muur en 
met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie lijkt 
de 'bratn drain' pas echt op gang gekomen. 

handelswaar 

Wetenschappers en deskundigen wagen op 
eigen houtje de overstap bulten de GOS, het 
Gemenebest van Onafbankelfjke Staten. Zij 
worden al 'nucleaire huurltngen' genoemd, 
omdat ze bun kennis en diensten aanbieden 
aan landen waar de (()ekomst betrouwbaarder 
ts en de verd.lensten hoger liggen. 
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Vanuit Liechtenstein opereert International 
Employment Agency. een headhunttng-bureau 
dat zorgvuldig mtlltatren en burgers in de GOS 
opspoort en selecteert In opdracht van landen 
utt het Midden-Oosten. Het bweau bJedt ook 
hulp aan bij bet verkrtj~ van visa. 

Kazachstan. de belangrijkste uranium-produ
cent btnnen de vroegere Sovjet-Unie, probeert 
nu uranium te slljten op de wereldmarkt. Dat 
levert rechtstreeks deviezen op voor de noodltj
dende regerlng fn Alma Ata. ·Gevreesd wordt 
dat er niet al te nauw gekeken wordt naar de 
kopers, en dat betekent weer dat een land als 
Irak zeer gemakkelijk aan atoombrandstof kan 
komen. Ook de republiek Tadzjikistan w1l 
meer uranium verkopen en zou daarvoor con
tacten onderhouden met Pakistan, Iran. Tur
kije, Saoedte-Arablê en Irak. 

Afgelopen december werden in ItaW! zeven 
mensen (dde Ho~ een Oostenrijker, een 
Italtaan en twee Amerikanen) aangehouden die 
verdacht werden van smokkel van radioactlef 
materiaal. Plutonium en verrijkt uranium 
bleek vla een internattonale bende vanuit 
Irkoetsk vla ZWitserland en ltallê op weg naar 
Llbl! en (alweer) Irak. De bende bleek verder 
ook tactische raketten in de aanbledtng te 
hebben. Ook in Zweden zijn mensen betrapt 
met plutonium dat afkomstig was uit de Oe
kraine. Grenscontroles zijn weggevallen en 
Russtsche privé-ondernemers proberen bun 
slag te slaan. De wereld Is er nA de Koude 
Oorlog niet vetl1ger op geworden. 

Wim Kersten 
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MINIMALE INZET MET MAXIMAAL RESULTAAT 

Stop COVRA 
Op 29 november 1991 vertrok vanuit Petten het eerste transport met 
radioactlef afval naar Borssele. Het was de eerste rttvan een serie van 500 
tot 600 transporten die de komende tijd zullen plaats vinden. Het betreft 
15.000 vaten (met elk 3000 kubieke meter inhoud) die verplaatst moeten 
worden. De opslagvergunning 1n Petten loopt op 31 december 1993 af. 

De actlegroep Stop Coml blokla:erde op 31 
januari de toegangspoorten van het ECN CE· 
nergleonderzoek Centrum Nederland) te Pet· 
ten, met aJs doel de transporten van radloac· 
tlef afval te voorkomen en om de dJscussJe 
rond kernenergie te brengen waar die thuJa 
hoort: op straat. biJ Iedereen. 

historie 

Van 1965 tot en met 1982 is het Nederlandse 
radioactlef afval. afkomstig van kerncent:raJes.. 
onderzoeksJnsteDtntf!D, zlekenhuJzen. enz., In 
de Atlantl8che Oceaan gedumpt. voor de 
Spaanse kust. Onder druk van Greenpeace en 
antl-kemenergtebeweglng nam de regering In 
1981 het prlnclpe·bea1utt de dump~ te 
stoppen. In augustus 1982 wnd de laatste 
dumping plaats dle werd begeleid door blokka· 
des en andere acties. In december 1982 werd 
de Centrale Organisatie voor RadtoacUef Afval. 
de COVRA. opger:lcht. Dit bedrijf moest er voor 
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gaan zorgen dat het In Nederland geproduceer
de afval op land zou worden opgeslagen. Hier· 
voor werd In Petten een opslagbal gebouwd, op 
het terrein van de ECN. In principe kon de 
Cmrra daar 5 jaar blijven met de mogelijkheld 
tot een verlenging van vue jaar. 

Op 28 september 1984 neemt de regering het 
beslult dat er ~ centrale opslagplaats moet 
komen voor de komende 50 tot 100 jaar. De 
commissie LOFRA (Locatle Opslag FacUlteit 
Radioactlef Afval), onder letdu.g van 
kernenergte-voorstander Molly Geertsema. on
derzoekt twaalf mogelJ.Jke locatles. Borssele 
bl.Ukt het .meest geschlkt. Op 13 Juni 1986 
kiest de Covra voor een locatle achter de leem
centrale Borssele. Het wordt een terrein van 
29 hectare, op 1000 meter van het dorp. Dat 
men voor déze locatle koos en niet voor de 
mogeJUkheld In het nabiJ gelegen Sloe-gebled 
(met meer lndustne) komt onder andere door 
de geringe kosten en de aanwezigheld van een 
LPG-terminal In het Sloe-gebled. Op 11 no· 

laatste dumping 
op zee 
(augustus 1982) 

21 



vember protesteert Milieudefensie bij minister 
Winsemius (Milieubeheer) vanwege het feit dat 
10 hectare voldoende zou zijn voor opsJag 
volgens een uitspraak van hem in 1984. Mi· 
lieudefensle meent dat de regering vooruit 
loopt op een beslissing om meer kerncentrales 
te bouwen. Op 20 oktober 1987 geeft de ge
meenteraad van Borsele toestemming voor de 
bouw. Een maand later vraagt de Covra ver
gunningen aan, waarna Stichting Natuur en 
Milieu en de Zeeuwse Milieufederatie bezwaren 
indienen. Volgens hen zijn de risico's van de 
hoogradioactieve afvalopslag, de verwerking 
van het afval en de verbranding groter dan de 
Covra beweert. 93 Procent van de bevolking 
van de gemeente Borsele Is tegen de komst 
van de Covra. zo dicht bij het dorp. Er bestaat 
grote onvrede over de houding van de gemeen
te tijdens de procedures. Volgens de commis· 
sle MER die het opgestelde Milieu Effecten 
rapport (MER) beoordeelt, hadden de risico's 
van overstromingen beter naar voren moeten 
komen. Onder druk van de publieke opinie 
besluit de gemeenteraad tot onderzoek naar 
een andere locatie. 

tweede keus 

Op 3 mei 1988 komt deze commissie "Werk· 
groep Plaatsbepaling Cov:ra" met een nieuwe 
locatie. Deze ligt m het Sloe-gebied. Terwijl 
eerst werd afgezien van dit gebied vanwege de 
LPG-gevaren, blijken de risico's nu opeens 
acceptabeL Op 10 januari 1989 vraagt de 
Covra opnieuw vergunningen aan; twee maan· 
den later zijn er 3.600 bezwaarschriften inge
diend, maar die worden door Burgemeester en 
Wethouders niet ontvankelijk verWaard. In 
april adviseert de Commissie MER slecht$ 
vergunningen te leveren voor de huidige afval· 
produktie. Verder uit zij scherpe kritiek op het 
betrekken van de bevolking bij de procedures. 
Een advies over een enquête en een begelei· 
dingscommlssle voor de• bevolklng heeft de 
Covra naast zich neergelegd. Overstromingsrl· 
sico's voor dit buitendijkse havengebied zijn 
onderbelicht, evenals de risico's van de trans
porten;· In augustus gaan gemeenteraad en 
provincie accoord met de nieuwe lokatie. De 
Inwonersgroep Borsele, Zeeuwse Milieufedera
tie, Miijoenen Zijn Tegen en Brede Akties tegen 
Covra vragen de Raad van State de verleende 
vergunningen te schorsen. Ook Vlissingen eist 
intrekking van de vergunningen. Op 17 maart 
1990 wijst de Raad van State het verzoek af 
om de vergunningen te schorsen. Covra begint 
meteen met de eerste terreinwerkzaamheden. 
Verdere procedures worden in gang gezet.-De 
Covra mag nu 'onder voorbehoud' beginnen 
met de bouw. Dat wil zeggen dat als de ver· 
gunningen in latere procedures worden inge-
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trokken, ze alsnog moet vertrekken. Uit een 
opiniepeiling. uitgevoerd door Wetenschaps
winkel Zeeland en Universttelt van Amster
dam, blijkt dat 81,6% van de inwoners uit de 
omliggende dorpen tegen de opslagplaats Is. 
Verder blijkt slechts 13% accoord te gaan met 
de bouw van nog een kerncentrale. Op 8 no
vember 1991 heeft de Raad van State het 
hoger beroep van het schorsingsverzoek afge
wezen. Op 7 februari van dit jaar diende er 
een kort geding van de Stichting Miljoenen 
Zijn Tegen met als inzet staking van alle Co
vra-activltelten in afWachting van de uitkomst 
van een Bodemprocedure bij de Raad van 
State. 

Stop COVRA 

In oktober 1991 schreef de actiegroep Stop 
Covra een brief naar alle gemeenten langs de 
mogelijke routes van de afvaltransporteil. Dat 
veroorzaakte een ware publiciteltsgolf, waarbij 
in de media werd gesuggereerd dat er actles op 
komst waren. 
Hoewel de numerieke belangstelling (35 men
sen) voor de blokkade-actie van de Covra-tran
sporten lijkt tege1;1 te vallen, is het nooit een 
doel geweest om zoveel mogelijk mensen bijeen 
te krijgen. Voor ons was en Is het belangrijkste 
om de transporten van radioactief afval uit de 
anonimiteit te halen. Om de discussie over 
kernenergie en radioactief afval te brengen 
waar die hoort: op straat, bij iedereen. Voor dit 
doel Js het aantal actieve mensen op dit mo
ment niet zo van belang. 
Wij hebben nooit de inschatting gemaakt dat 
we de transporten daadwerkelijk zouden kun· 
nen tegenhouden. Dat zou vooral een onder
schatting van de middelen zijn geweest die de 
staat heeft om bepaalde zaken door te zetten. 
Het zou tevens een overschatting zijn geweest 
van onze huidige kracht. Het valt niet te ont
kennen dat de anti-kernenergie beweging de 
laatste jaren aan kracht heeft ingeboet. Het is 
ook daarom van belang dat de energie die we 
tot onze beschikking hebben zo goed mogelijk 
te gebruiken. Wij zijn Immers tegen energie· 
verspilling. Er is geen noodzaak om meer ener
gie te stoppen in het mobiliseren van mensen, 
als hetzelfde effect ook met minder mensen en 
minder energie gerealiseerd kan worden. Het
zelfde geldt voor het juJst 'niet-actie' voeren 
toen de transporten eind november op gang 
kwamen. Er was zoveel publiciteit rond de 
transporten en acties werden zo waarschijnlijk 
geacht, dat ons doel ook werd bereikt zonder 
actie te voeren. Een schoolvoorbeeld van hoe 
men met minimale inzet een maximaal resul· 
taat kan behalen. 
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WIJ zijn ervan overtuigd dat als de kemener
gte-dJscussle weer oplaait. ook de tegenstand 
weer opflakkert. Het Js al vaker gebleken dat 
bU wlndstllte In de discussie de tegenstand 
tegen kernenergie onzichtbaar wordt. Die stllte 
wtlden we doorbreken en daar zijn we, gezien 
de hoeveelheld publlcitett, goed In geslaagd, 
Maar ook omdat we zien welke noodsprongen 
het ECN en de Covra op dit moment maken: ze 
hebben nog nooit de noodzaak Ingezien van 
zo'n uitgebrelde campagne als nu gestart is. 
Het ECN plaatste op maandag 27 januari In 
diverse kranten een advertentie met de ver
melding van een 06-Ujn waar burgers terecht 
konden met vragen over straling. De tekst 
luidde: •sb'aiJDC, hoe zit dat DOU?. In ver
band met de aangekondtgde blokkades van 
een acttegroep om de transporten van de Co
vra van radioactief afval te voorkomen, w1l 
ECN uw vragen beantwoorden over strallng. 
radlo-actlvlteit. kernenergie en de toepassin
gen daarvan•. WIJ Interpreteren deze handels
wijze als volgt: ze zijn bang het terreil), dat ze 
de laatste jaren denken gewonnen te hebben 
ten gunste van kernenergie, weer snel te ver
llezen. ~ zijn onzeker van "hun zaak'. Men 
beseft gèbaat te zijn bij het niet opnieuw op
laaien van de discussie. Als we nooit een brief 
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hadden verstuurd naar alle transport-route 
gemeenten, had de Covra er helemaal niet over 
gerept. 
Nu dat door omstandigheden buiten hen om 
nfet mogelijk Is, w1llen ze die discussie graag 
op "hun ntveau• voeren. Uiteraard met hun utt
.. punten: kernenergie moet een optie blij· 
ven voor de toekomstige energievoorziening. 
het afvalprobleem Js ·vrtjwel opgelost (en an
ders hebben we nog Ujd genoeg om het op te 
lossen) en bovendten stelt het volume van het 
radioactlef afval mets voor vergeleken bij het 
afval van kolencentrales. Argumenten die al 
decennta lang worden weerlegd en waar we zo 
lang:r.amerband een beetJe moe van worden. 
Dat Is tevens de reden waarom we tijdens de 
blokkade niet zijn Ingegaan op de uitnodiging 
van het ECN .om deel te nemen aan een door 
hen georgantseerde persbijeenkomst. We laten 
ons niet voor hun karretje spam1en. Voor ons 
Is er maar één niveau waarop over de opslag 
van radioactlef afval gepraat kan wordel): eerst 
stoppen met kernenergie. 

Henk van der Keur 
Stop covra, Postbus 8094, 6710 AB Ede 
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DUIZEND-EN-EEN-NACHTMERRIES 

Is Iraaks atoomsprookje uit? 
Pakistan gaf begin februari voor het eerst toe in staat te zijn 'zelfstandig- een 
atoombom te vervaardigen. Wat de rest van de wereld al geruJme tijd 
vreesde, werd bewaarheid. In Irak bracht een serie inspeetles van de 
Verenigde Natles aan het 1tcht wat de rest van de wereld ook vreesde. Het 
Midden-Oosten vult zich langzaam met gevaarlijke tijdbommen, met steun 
van westerse leveranciers. 

Islamabad bevestigde omcleel het bestaan van 
de Pakistaanse kernbom. Pakistan heeft veel 
hulp van buitenaf gekregen. Ook de brucbte 
atoomsmokkel van atoomtechnologie vanuit 
Nederland heeft daar aan bijgedragen. De 
Pakistaanse metallurg Dr. Abdul Quadeer 
Khan (geboren 1 april 1936 In het Indiase 
Bhopal) werd In Nederland bq verstek veroor
deekt en wordt nog steeds door de Nederlandse 
justwe gezocht. Maar welke onderdelen door 
andere privé-personen en ondememJngeD naar 
Paldstan Is getransporteenl, blljft voorlopig 
nog een vraagteken. 

geheim en corrupt 

Met de vondsten van de speelale VN-tDspectles 
In Irak mag gerust gesteld worden dat 66k 
Saddam Russein uer ver gevorderd was met 
de on~ellng van een Islamitisch kernwa
pen, a1s tegenbanger van de joodse atoombom 
van Jsraêl. RelJgle speelt een speebde rol in 
deze materie. Pa.kBtan heeft een Islamitisch 
kernwapen ontwikkeld om ztcb velliger te voe
len tegenover de Hindoestaanse bom van lndJ
a. En Irak hanteert hetzelfde verbaal. Het land 
Is daarbij enorm geholpen door alle westerse 
en oosterse statçn met kernenergte-technologie 
tn huls. De ftnancJertng van het Irakese pro· 
ject zou zijn verzorgd door de corrupte (en 
lnmtddels faJ.IJJet verklaarde) Bank of Credit 
and Commerce International Irak zou 20 
mtljard gulden besteed hebben aan dit project. 
Zwart geld, atoomsmokkel, geheime program
ma's en m1lttalre aspiraties. Dat zijn de tngre
dlênten voor een griezelverhaal 

Irak begon, onder leiding van Baddam Hus
setn, tn 1975 met de concrete uitvoering van 
een atoomprogramma. dat ger.tcht was op 
zowel commercJêle als mll1talre toepassing van 
kernenergie. Als belangrijk olle-exporterend 
land zou Irak geen kernenergie nodig hoeven 
te hebben. Maar mét een kemenergleprogram-
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ma kon het prestige In De Golf opgevijzeld 
worden. 
De eerste onderzoekareactor (2 MegaWatt) 
werd tn 1968 geleverd door de Sovjet-Unie. 
Moskou welgeide In een later stadium een 
grotere reactor te leveren omdat Irak z1cb ntet 
wiJde schJkken in de gestelde non-prollferatle· 
eisen. Toen slaagde Baddam Hussetn er In om 
In Frankrijk een 70 MegaWatt onderzoekareac
tor plus 80 ldJo hoogverrtjkt unmJum los te 
peuteren. Een overeenkomst. gesloten tn 1975, 
werd beschouwd a1s •de eerste Arabische po· 
ging tot nucleaire bewapening". Overlgens 
wtlde Saddam Bussein ltever een grote óOO 
MegaWatt kernreactor met btjbehore~de pluto-
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nlumfa.briek aanschaffen. Maar dat w1st Parijs 
te voorkomen met een beroep op het Non-Pro
IJfetatie Verdrag. In datzelfde jaar sloot Irak 
ook nog een contract met Ita:lü! voor de leve
ring van een aantal "hot cells", waannee pluto
nium gewonnen kan worden uit ~pgebrande 
splijtstofstaven. 
Jsraêl en de Verenigde Staten protesteerden 
hevtg tegen de levering van de Franse reactor, 
bijgenaamd de Oslrak-reactor. Omdat Frank
rijk geen aanstalten maakte de levering te 
annuleren, besloot Israël tot een neutralise
rtngsactle. Op 6 april 1979 brachten drie ex
plosies grote schade toe aan het reactorvat van 
de Oslrak. dat gebeurde In de haven van La 
Seyne sur Mer, blj Toulon In Frankrijk. De 
daders zijn nooit achterbaaki. 
Een week na het begin van de oorlog tussen 
Irak en Iran. op 30 september 1980, werd de 
koellnstallatle van de Oslrak zwaar bescha
digd. Een toevalstreffer van een Iraanse bom
menwerper? En op 17 juni 1981 bombardeer
den veertien Jsra.ellsche jachtbommenwerpers 
de Oslrak volledig In puin. Jerusalem recht
vaardigde deze daad met het argument dat de 
Iraakse reactor binnen een maand 'kritisch' 
zou worden. Voor Jsrael was de OsJrak een 
nachtmerrie geworden. 
Saoedie-Arablë was het eerste land dat Irak 
alle steun toezegd.è om de Oslrak weer op te 
bouwen. 

In de periode 1981 - 1991 heeft Irak zich we
ten te verzekeren van een onnoemelijk aantal 
toeleveranciers dle alle grote en kleine onder
delen voor een kernwapenprogramma ter be~ 
schikking stelden. 

schijnheiligheld 

Eind September 1990. Koeweit is al bijna twee 
maanden bezet door Irak. Tijdens de 34• Alge
mene vergadering van het IAEA spelen zich 
taferelen af dle niets meer met de realiteit te 
maken hebben. Er Ugt een resolutie op tafel 
waarin "ernstige bezorgdheid" wordt uitgespro
ken ten aanzien van de groetende Israëllsche 
nucleaire capacttelt en "de bedrelging van de 
vrede en velligheld In de regto•. Israi:l wordt, 
met een beroep op Resolutie 487/1981 van de 
VN Veiligheidsraad, dringend opgeroepen In
specties toe te staan door de IAEA, onmtddel
lljk het Non-Proliferatie Verdrag te onderteke
nen en de voortdurende nucleaire samenwer
king met Zuid-Afrika te .staken. Deze resolutie 
was Ingediend door Iran, Libanon. Llbiê, Ma.
leistê, Marokko, Quatar, Saoedle-Arablë, Se
negal, Sudan, Syrlë. Tunesië, de Arabische 
Emiraten, Koeweit en Iraki 
Koewelt bestond op papier niet eens meer, 
dankzij Irak. De Koeweitse vertegenwoordiger 
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herhaalt de tekst van een brief dle op 12 april 
1990 (vóór de bezetting) aan het IAEA was ge
rlèht: "Koeweit wil er nogmaals de nadruk op 
leggen dat het echte gevaar in het Midden
Oosten schuilt in de Israël1sche nucleaire drei
ging. vanwege het feit dat Israelisch nuclealre 
tnstaJiatles niet onder de controle-actlvltelten 
van het IAEA vallen. Daarom zit onze regto in 
permanente vrees, vooral omdat Jsraêl atoom
wapens bezit. Koeweit dringt er op aan dat de 
IAEA haar aandacht vooral op Israël moet 
rlchten•. 

Terwijl de IAEA-leden zich druk maakten over 
dergelijke zaken werd Irak verder volgepompt 
met wapentuig. Ondanks embargo's en on
danks VN-resolutles. 

leveranties 

J?e Duitse regering voelt zich bezwaard door 
het feit dat een aantal Duitse ondernemingen 
hebben meegewerkt aan het Iraakse 
atoomprogramma. Om de zwarte Plet uit te 
spelen heeft de Bundes Nachrlchten Dienst (de 
Duitse BVD) een bericht uitgegeven waaruit 
blijkt dat er naast Duitse ondernemingen 
meer dan 300 8rm.a's uit 28 landen hun dien
sten hebben aangeboden aan dictator Saddam 
Hoessein voor de ontwlkkellng van zijn atoom
programma. Hiervan hebben 123 8rm.a's •met 
zekerheid• en ongeveer 180 •hoogstwaarschtjn
lljk• nucleaire technologie geleverd of bemid· 
deld biJ de leveringen. Het gaat volgens de 
BND om 25 Amerikaanse, 20 Franse. 18 Zwlt· 
serse. 17 Britse en 12 ltaUaanse ftrma's die 
nucleaire know how in huts hebben. Ook be
drijven uit Brazillë, Japan, China, Zweden, 
Nederland en de voormalige Sovjet-Unie staan 
op het lljsfJe van atoompartners die "besUst 
geleverd hebben". De lijst met de namen van 
de diverse ondernemingen Is niet openbaar, 
maar wel bekend bij de VN-onderzoeker Ro
bert Galuccl. 

Is de IAEA nog wel te vertrouwen. Hoe is het 
mogelijk dat irak zich voJgesto11wd heeft met 
allerlel nucleair materiaal., Heeft de A.iabJsche 
wereld alleeiJ, oog voor Israël. Dan liggen de 
kaarten nu wel weer anders, althans dat zou 
men mogen verwachten na de Golfoorlog en de 
fijnmazige Inspeetles van de VN In het oer
woud van superkanonnen, ultra-centrifuges, 
krytrons en calutrons. 

Wim Kersten 
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BUITENPARLEMEN ... 

Rio '92, top of flop? 

Onlang9 had Ik een ontmoeting met het opper
hoofd van de Cree-tndtanen uit Noord-Canada. 
Ze waren In Nederland om tijdens het Interna
tionale Watertribunaal gehoor te krijgen voor 
hun bezwaren tegen de aanleg van glgantB:he 
waterkrachtcentrales en stuwdammen In hun 
gebied door een Canadese maatschappij. Deze 
bedreJgtng van hun territorium ten gerieve van 
de elektricltettsvoorzlentng In Québec, Is een 
triest voorbeeld van de manter waarop het rijke 
noorden zijn •Welvaart• In stand probeert te 
houden ten koste van de belangen van echt 
duurzaam levende volkeren. De uitspraak van 
Matthew Mukash. de grand chief, die me het 
meeste zal bijblijven was: •wtj jagen nooit op 
dieren om ze te verkopen want dan verliezen 
we ons eigen bestaansrecht•. 

In grote delen van de Derde Wereld Js de uit
putting van de bodem ten dienste van de wel
vaart In het Westen (en de ftnancl& korte 
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termijn belangen van deze Janden zelO al zover 
voortgeschreden dat er geen weg terug meer 
lijkt. Ze zijn Onherroepelijk afhankelijk 
geworden van het Noorden voor hun Inkom
sten, terwijl wiJ onze welvaart nog slechts 
kunnen handhaven door de economische en 
ecologische uitbuiting van het zuiden voort te 
zetten. En belden gaan ten koste van een 
duurzame verhouding van de mens met de 
natuur en het milieu, zoals het 
Brundtlandrapport al In 1987 overtuigend 
aantoonde. Over die vragen zou het moeten 
gaan op de komende VN-conferent:le over 
Milieu en Ontwikkeling die begin Juni In 
Braztll! wordt gehouden. De messen worden 
geslepen, de retoriek wordt opgevoerd, en Rio 
verbergt de sloppenwijken achter een 
toetlstisch decor. Wordt de conferentie een top 
of een nop? 

De Nederlandse ministers scheppen verwar
ring. Alders: voorbereiding conferentie Is In 
impasse; Pronk: de conferentte kan ntet 
mislukken, het proces gaat door; Andrlessen: 
een mondJale energlehefDng komt er nooit. 
President Bush: wiJ zijn niet bereid tot 
conpessles. Er staat ook veel op het spel. Niet 
alleen het totstandkomen van een wereld
klimaatverdrag en een bossen-overeenkomst 
maar ook de overdracht van geld en tech
nologie van Noord naar Zuid moeten geregeld 
worden. Plus het vaststellen van de Agenda 21: 
de agenda voor de 21e eeuw. Het is dan ook 
volkomen terecht dat de minst en mlnder 
ontwikkelde landen eerst van de riJke landen 
een substantiêle bljdtage aan de vermindering 
van vervu1llng, energieverbruik en grondstof
fen-verspllUng ~n voor ze zelf beperklogen 
aan hun groet wensen· op te leggen. En dat ze 
daarbij bovendJen economische en ftnanclêle 
steun nodig hebben, alla het maar door hogere 
prtj~ voor de door hen geleverde grondstoffen 
en produkten. Een mondJale eoo-tax: In Gatt
verband, waarvan de opb~t ten goede komt 
aan duurzame ontwikkeling In Noord èn Zuid, 
dat zou een bijdrage leveren aan de oplossing 
van de problemen. Een mondiale 002-heffing. 
zoals die In Rio bepleit zal worden, kan een 
eerste stap daartoe zijn. De uitdaging Ugt nu 
bij de EG en de VS: Zijn zij bereid hun verant
woordelijkheld voor het wereldklimaat te ne
men en dus hun verspilJende en vernietigende 
welvaart om te butgen In duurzame richting? 
De wereld moet weer leren van de lndJanen: 
schiet je eigen toekomst niet In duigen. Zonder 
dat wordt de top een nop. 

Wilbart Wlllems 
Ud Tweede Kamer Groen Unl<s 



(adverl.enti.e) 

DE OLIERAMP DREIGT EEN 
WAARDIG OPVOLGER TE VINDEN 
Sinds de Kernmachten de wereldzeeiin als nucleaire speeltuin zijn gaan gebruiken, dreigt een catastrofe waar· 
bij een olieramp kinderspel is. Want met meerdanSOU doorkernenergieaangedreven oorlogsbodemsen onder· 
.. ---------------. zeeërs (cUe samen een derde van alle nucleaire wapens 

vervoeren!) kunnen ongelukken niet uitblijven. Een 
Tsjernobyl op zee .•.. Tegen dit toekomstbeeld verzet 

----.. Greenpeace zich. Zoals altijd doen wij datzonder geweld. 

Techniel< l<an anders ... 
Een excursie b•i Oé Twaalf Ambachten betekent een unîel(e ervanng. 
Je knjgt dongen te zien. d•e re on êên oogopslag duodelijk maken <lat techn.ek 
wel degelijk änders kan: mensvroendelijk en noet milleuverpesteno'. En tPCh 
effectief. duunaam. betaalbaar zelfs. 'rIs ook een unoeke ervanng omdat Je 
als bezoeker lalt•rd oon ~le•ne groept I volledig aan re ~rekken Komt. Een 
adwes nCXI•9 over re nuis. over de ve<warm•ng . de veriocht•ng. over de bouw 
look voor sem•-onoergrondse bouw I I? Over waterzuoverong of ·besoanng? 
Over een ligfiets oi een tegelkachell Over stencilen of over zeilbouw van 
een werktuig, oon tegelkachel, een oven, enz.? Over molleuvrienoeliik 
wassen? Het hoon erbij en u kfiJQt het. mèt oon lekkere koo ~oflie, voor 
f 6,· P.P. Elke veer11en dagen op zaterdagmorgen. na aankomst ous om 
10.30 uur. Graag cereton•scn aanmelden 04116. 72621, 
Alternatieve Tecnn•ek De Twaalf Amoachten, Boxtel. 

Roml<ijRen 

~ TONZON 
l_t2~ Vloerisolatie 

Maar zonder uw hulp zijn we nergens. Word daarom ook 
donateur van Greenpeace. Uw gift helpt ons echt enorm. 

Ik he I p Green pea ~een word donateur. Als Ik mln .110, ·stort, krijg Ik 
bovendien 4l per jáar het Greenpea~e Magnlne. Dne bon gaal 
naar: Greenpeace. Antw.nr. 10734,1000 RAA'dam. Direktstorten 
ku ook; op gl ronr. 3955530 (o.v.v. 'nieuwe donateur' ). 
Nn m; _______________ _ 

Adres: _______________ _ 

Posleode: ____ Plaats: _______ _ 

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

Nu 30% subsidie 
op een complete Zeer hQge isolatiewaarde 

(TNO getest) aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 

Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit 
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Bel voor meer informatie: 

~ 053-332391. 
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BRANDSTOF 

Bio-cellen 

Blaadjes zetten via een Ingenieus proces, 
fotosynthese, met behulp van zonnelicht water 
en kooldioxide om in bouwstoffen (suikers en 
zetmeel) voor planten en bomen. Dit procédé is 
nagemaakt en vormt zo de basis voor een 
nieuw type 'zonnecel'. Zonlicht valt op een 
roodgeverfd Uodium) glasplaatje. dat tegen een 
witgeverfd (tltaniumdloxide) glasplaatje zit 
vastgeplakt. Daar ontstaat een spanningsver
schil waarbij een electrenenstroompje op gang 
komt. 
Na twintig jaar onderzoek lijkt de "foto-electro
chemische cel" door te breken. Grote concerns 
in Duitsland, Zweden en Zwitserland zijn zeer 
geïnteresseerd, vooral In grootschalige toepas
singen . De uitvinders kunnen echter nog niets 
zeggen over de levensduur van de biocellen. 
Hopelijk vaJlen ze In de herfst niet ult. 

Klimaatverbond 

Ruim vijftig Nederlandse gemeenten h ebben 
zich inmiddels aangesloten bij het Klimaatver
bond. Dit verbond Is een overeenkomst tussen 
de gemeente en de COICA, een koepelorgani
satie van Indiaanse volken In het Amazone 
gebied. De Indianen beloven het tropisch re
genwoud te beschermen. terwijl de gemeen ten 
beloven om de uitstoot van kooldioxyde te 
halveren voor het jaar 2010. Samen ontstaat 
een systeem waarbinnen het klimaat In be
scherming wordt genomen. Een groot aantal 
gemeenten plant nieuwe maatregelen op het 
terrein van energiebesparing, het ve rkeer , de 
afvalstromen, he t aftappen van CFK's (tasten 
de ozonlaag aan) en de beperking van h et 
gebruik van tropisch ha rdhout. 
He t Klimaatverbond word t in Nederland geco
ordineerd door Verenlgtng Milieudefensie (020-
622 1366). Ruim vijftig gemeenten In Duitsland 
(Berlijn. Frankfurt, Hamburg). Oostenrijk 
(Wenen, G raz, Salzburg) en Italië (Genua) zijn 
ook toegetreden. 
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Molen-auto 

Kruiswerk ljmond beschikt over een elektri
sche auto die 'winds troom' tankt uit het 
stopcontact. De stroom wordt opgewekt door 
'de Monnik', de molen van Coöperatieve Wind
molenvereniging Kennemerwind te Castricum. 
Kruiswerk Jjmond werd lid van de verenigLog 
en leende een bedrag van fi. 500, -. 
Omgerekend levert de windmolen een hoeveel
held elektriciteit waarmee de auto een heel 
jaar vooruit kan. 

Agenda 

22 april - 5 juni: Nationale Campagne "Werk 
samen aan een schone wereld" [tnfo: Sirnon de 
Boer, 020-6221366) 

22 apr il: Earth Day - Dag van de Aarde 

22 april: Jubileumcongres Milieudefensie 
"Duurzaam Nederland • te Rotterdam. [info: 
020-6221366] 

29 april; Congres Vereniging Nederlandse 
Gemeenten "De gemeente in een duurzame 
wereld" te Dordrecht. [Info: 070-3738393) 

30 mei: Openbare raadsvergadering in diverse 
gemeenten. Gemeentelijk milieubeleid [info: 
020-6221366] 

1 - 12 juni: UNCED-conferentie te Rio de 
Janeiro 
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