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Redactioneel 
Door de hoge temperaturen van deze zomer hebben kwallen zich in het rela
tlef wanne water van de Westersehelde vroegtijdig en massaal ontwikkeld. 
De kerncentrale van Borssele moest een paar keer butten werking worden 
gesteld door de vele kwallen In de koelwatertnlaat. Wat een kwallen van 
beesten om zo'n geavanceerde Installatie stil te leggen. 
Nee, neem nou de zeebaars. BIJ bet kernenergiepark 1n het Belgische Doel 
gedijt de zeebaars goed. Het water wt de Schelde, dat de reactoren 1n Doel 
koelt. Is In grote boeveelheden aanwezig. opgewarmd en brak. Met name dit 
laatste, 1n combinatie met de (hoge) temperatuur, geeft de mogeUjkheld zee
baars te kweken. Wat een dellcatesse ... Zo zie je maar waar warmte uit de 
atoomindustrie al niet goed voor Is. 
Maar zoals zo vaak geldt ook hier: schijn bedriegt. Je kunt met behulp van 
kernenergie water wel kunstmatig opwarmen en er vis In kweken of er een 
subtropJsch paradijs mee vullen. maar een enkel brandje werpt een heel an
der licht op de zaak. 
Langdurende bos- en veenbranden in Wit-Rusland hebben de radioactleve 
fall-out van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl terug In de atmo
sfeer gebracht. Dit beeft geleld tot een verhoogd niveau van radioactieve 
straling Ln deze regio. Ztehter, het subtiele verschil tussen opwarmen en ver
hitten. 

Superphénix (foto: Michel 
Brigaud / Photothèque EdF) 
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Viiftig iaar radioactief afval 
Vijftig jaar gelee/en werd cle eerste 
beheerste kettingreactie op gang 
gebracht, als aanloop naar cle 
atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki. Dit jubileum zal in bepaalde 
kringen ongetwijfeld feestelijk gevierd 
worden. Wat kernenergie heeft 
aangericht, los van cle slachtoffers in 
Japan, is een anc/er verhaal. Al vijftig 
jaar worstelt men met cle vraag wat te 
doen met c/e rac/ioadieve afvalstoffen. 
Het lijkt er op clat c/it vraagstuk weer 
vijltig jaar vooruit wordt geschoven. 

WIM KERSTEN 

"De Italiaanse navigator is geland in de nieuwe 
wereld·. 
"Hoe reageerden de inboorlingen?• 
"Zeer vriendelijk. • 

Dit korte telefoontje, vijftig jaar geleden op 2 
december 1942 om vier uur in de middag, gaf 
in code aan dat de Italiaanse Nobelprijswin
naar Enrlco Ferml er als eerste in geslaagd 
was om "de kracht in het atoom te bevrijden 
en te beheersen·. In het kader van het Man
hattan Project, dat uitsluitend gericht was op 
de constructie van de eerste atoombom, was 
rond Fennl een team wetenschappers gegroe
peerd onder de naam 'Met.Lab' (Metallurgtcal 
LaboratoJY). Fenni was al vanaf 1934 in Rome 
systematisch bezig geweest om alle elementen 
te beschieten met neutronen, van waterstof tot 
uranium, op zoek naar kunstmatige splijting 
van atomen. Hij was de ontdekker 
van de zogeheten 'transuranen', de 
resultaten van een kernsplitsing. 

IMPROVISATIE 
De eerste gecontroleerde kettingre
actie vond plaats op de squash
baan onder de tribunes van een 
niet meer gebruikt stadion van de 
Universiteit van Chicago. Er waren 
43 getutgen aanwezig bij 'de ge
boorte van het atoomtijdperk', om 
3.36 uur in de middag. De opera
tie voltrok zich in het diepste ge
heim. 
De 'reactor' bestond uit een opeen
stapeling van 58 lagen met 6 ton 
uraniummetaal, 50 ton uranium-
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oxide en 400 ton grafiet. Als bovenmaatse le
gostenen omhulden grafletblokken het urani
um. Deze blokken werden ter plekke gezaagd. 
Rondom de stapel, die ongeveer 4 meter hoog 
was, werd een houten bekisting van planken 
aangebracht. 

Drie staven cadmium dienden als regelstaven 
om neutronen te absorberen. Een staaf werd 
mechanisch bediend, een tweede met de hand 
en een derde hing aan een touw aan het pla
fond; in geval van nood zou het touw met een 
bijl doorgehakt worden zodat de regelstaaf in 
het hart van de reactor zou vallen en de ket
tingreactie zou stoppen. Wanneer een regel
staaf langzaam uit de stapel werd getrokken 
nam het aantal neutronen toe en kwam de re
actor vanzelf op gang. Elke nieuwe neutron 
duidde op een splijting. Neutronentellers regi
streerden het aantal neutronen, zodat de eer
ste kettingreactie ook op graflekpapier zicht
baar werd. Na 17 minuten werd de proef afge
sloten en konden de wijnflessen ontkurkt wor
den. Het eerste radioactleve afval was een feit. 

ATOMEN BEVRUD EN GETEMD 
De officiêle ontdekking van de kernsplijting 
vond plaats in het Kaiser Wilhelm Instltut te 
Berlijn, op 22 december 1938. Otto Hahn en 
Fritz Strassman waren de geestelijke vaders. 
Via Zweden belandde dit geheime feit in de 
Verenigde Staten, waar men schrok bij de ge
dachte dat Hitier de beschikking zou hebben 
over een atoombom. Albert Elnstein stuurde 
namens een aantal collega's een brief aan pre
sident Roosevelt met de dringende oproep om 
onmiddellijk de nodige mensen en middelen 
vrij te maken voor de produktie van een eigen 
atoombom als tegenwicht tegen de nazi-bom. 
Drie jaar later, op 6 december 1941, gaf 

Chicago Pile No.l 
(CP-1 ), de eersle 

atoomreador 

(telcening Chicago 
Tn'bune} 
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De getuigen bij 'de 
geboorte van het 
atoomfijdperlc' 
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snel besloten om het werk op meer ver
antwoorde wijze voort te zetten op een vel
lige afgelegen plek. Dat werd Los Alamos, 
een uithoek op een plateau in de bergen 
van New Mexico. Mldden in een Indianen
reservaat verrees het grootste en meest 
geheime wetenschappelijk centrum aller 
tijden, omzoomd door prikkeldraad en 
wachttorens als een concentratiekamp • 
De verjaagde Indianen begrepen er niets 
van. 

ATOMS FOR PEACE 
Enrico Fermt, overleden op 28 november 
1954, schreef in 1952 een artikel voor de 
The Chtcago-sun Times. Daarin stelde hij 
dat de problemen rond de huidige situatle 
(de Koude Oorlog - red.) niet door de we
tenschappers alleen, maar door alle men
sen opgelost moesten worden. "Misschien 
komt er een tijd waarin alle wetenschap
pelijke en technologische vooruitgang 
wordt samengebracht om de voordelen 
van kernsplijting aan de hele mensheid te 
bieden, zonder om te kijken naar de ver
woestende mogelijkheden". 

Roosevelt het groene licht voor de produktie 
van de atoombom, precies êên dag voor de 
vernietigende Japanse aanval op Pearl Har
bour. 

Een jaar later lukte het Ferml om de belang
rijkste technische doorbraak te realtseren. 's 
Werelds eerste kernreactor werd 'kritisch'. Het 
was gelukt; het atoom was bevrijd en tegeliJ
kertijd getemd. "Een keerpunt In de geschie
denis, de geboorte van een nieuwe tijd", aldus 
de Fermi-groep. 

Twee Jaar later lanceerde president Eisenho
wer het Atoms for Peace programma, waarmee 
de weg werd geopend voor de bouw van kern
centrales voor elektriciteitsopwekking. De her
innering aan de atoombom moest plaats ma
ken voor de vreedzame toepassing van kern
energie. Het duurde meer dan dertig jaar voor
dat de eerste nucleaire ontwapeningen in zicht 
kwamen. 

Maar onmiddellljk na dit 'succes' kwam de 
kritiek. Wat zou er overgebleven zijn van de 
migoenenstad Chicago als er iets fout was ge
gaan? Wat zouden de gevolgen geweest zijn 
van een niet meer te controleren kettingreac
tie? Insiders wisten dat Fermi onder zware 
druk had gewerkt omdat de geldschieters on
geduldig werden. Hij wilde koste wat het kost 
bewijzen dat zijn theorie ook klopte. Het hele 
experiment werd gekenmerkt door improvisa
tie. Voor veiligheidsmaatregelen was geen tijd 
en geld. Het doek van een oude ballon hing als 
een tent half over de stapel heen: de 'veilig
heidsomhulling'. Drie mannen stonden op een 
steigerstelling met emmertjes gereed om in ge
val van nood de kettingreactie af te remmen 
met een vloeibare oplossing van cadmium
zout. 
Na dit geslaagde experiment in Chicago werd 
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Jongeren op de bres voor het milieu 
Onder het motto 0 Energie(k} 
aanpakken u voert Jongeren Milieu 
Aktief (JMA} actie om het 
energiebewustzijn onder jongeren te 
vergroten. Zo'n 140 groepen jongeren 
in geheel Nederland gaan op dit 
moment actief de energieverspilling te 
lijf. De eigen omgeving en wat de 
jongeren zelf kunnen doen staan hierbij 
centraal. 

MARIO DE GUCHT 

Jongeren Milieu Aktief is een in januari 1990 
door jongeren opgerichte milieuorganisatie. 
Het is een organisatie voor jongeren die op et
gen wijze een bijdrage willen leveren aan de 
oplossing van het milieuprobleem. D~ basis 
van JMA wordt gevormd door de plaatselijke 
afdelingen. Hierin zijn scholieren, studenten 
en werkende jongeren gezamenlijk in hun 
woonplaats actief voor het milieu. 

"ENERGIE(K) AANPAKKEN" 
Landelijk worden door Jongeren Milieu Aktief 
activiteiten op het gebied van het milieu geor
ganiseerd. Voor dit jaar ts gekozen voor de ac
tie ·Energte(k) aanpakken". waarin het leefmi
lieu op school, tintversttelt en werk centraal 
staat. Deze campagne zal twee jaar gaan du
ren. De actie ts tn april van dit jaar gestart. 
Rond de startdag van de campagne waren er 
70 deelnemers. Inmtddèls zijn er meer dan 
140 groepen jongeren bij de actie betrokken. 
Iedere jongere kan een bijdrage leveren. Door 
zelf milieuvriendelijk te leven en door aan de 
campagne ·Energie(k) aanpakken• mee te 
doen. De deelnemers moeten zelf het goede 
voorbeeld geven (fietsen in plaats van brom
men, kringloop papier in plaats van gebleekt 
wit papier en vermijden van afval). Ook wordt 
van hen verwacht dat ze de school- of bedrijfs
leiding aansporen tot het nemen van milieu
maatregelen zoals een regeling voor afval
scheiding. fietsenstallingen en een milieube
wuster inkoopbeleid. Het accent van de actie 
ligt zich op energieverspUiing omdat dit een 
belangrijke bijdrage levert aan het broeikasef
fect. Er worden twee soorten energteverspllling. 
onderscheiden. De directe verspllling van 
energie, bijvoorbeeld de verwarming of onno
dig laten branden van lampen. auto rijden ter
wijl je ook kunt fietsen. Ook bestaat er een in-
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directe verspUiing van energie. Hiermee wordt 
bedoeld het gebruik van artikelen waarvan de 
produktie veel energie heeft gekost. Deze ener
gieverspUiing is het grootst bij een eenmalig 
gebruik van artikelen, zoals plastic bekertjes 
en verpakkingsmateriaal. 

SPEERPUNTEN 
Aan de hand van deze Indeling zijn zes slo
gans bedacht die de spèerpunten van de cam
pagne "Energie(k) aanpakken" vormen. 
- "Als de drommel brood in een trommel": de 

"plastic-cultuur" in kantines van instellin
gen moet worden omgezet. De bedrijfsvoe
ring in deze kantines moet een milieuVrien
delijker karakter krijgen. Ook het oude ver
trouwde broodtrommeltje Is te prefereren 
boven het plastic boterhamzalqe. 

- "Lichten utt. spaarlampen aan": spaarlam
pen en tl-buizen zijn energiezuiniger dan het 
gewone peertje. Laat lichten nooit voor niets 
branden. 

- "Uit je etgen mok is het toch veel lekkerder": 
alle kantines zouden duurzame bekers van 
kunststof of aardewerk moeten Invoeren. 
Doen ze dit niet, neem dan van thuis je ei
gen mok mee. 

- "Geen Wit maar grijs, schrijf kringloop": ge
bruik kringloop papier. Dit is gemaakt van 
oud papier. 

- "Kopieer gerust. maar wel milieubewust": ko
pieer dubbelzijdig en verklein de tekst. Er 
kunnen dan vier pagina's op êên velletje A4. 

- "Ga toch eens lekker fietsen. joh": laat de 
auto. brommer of motorfiets staan of ver
minder het aantal te rijden kilometers met 
deze vervoenntddelen. Gèbrulk het openbaar 
vervoer of liever nog de fiets. 

Deze zes thema's vormen de basis voor de 
kaartenactie. Een rode kaart wordt gegeven 
aan de leiding voor wat er op school, universi
teit of bedrijf nog gedaan moet worden aan 
energiebesparende maatregelen. Groene kaar
ten worden gegeven voor de reeds bestaande 
energievriendelijke initiatieven. Op grond van 
de rode kaarten wordt actie ondernomen en zo 
wordt geprobeerd op scholen, universiteiten 
en bedrijven energievriendelijke maatregelen 
doorgevoerd te krijgen. 

SUCCESVOL 
Dat zo'n actie succes kan hebben beWijzen en
kele enthousiastelingen in Utrecht. De kantine 
van de biologiefaculteit van de universiteit is 
omgetoverd in een afvalVriendelijke kantine. 
Het wegwerpservies is verbannen. Jam in een 
kuipje is er taboe. Een klodder jam op een 
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schaaltje van aardewerk ts voor de studenten 
en het personeel nu heel gewoon. Hetzelfde 
geldt voor pindakaas en hagelslag. Het plastic 
folie om de kaas ts verdwenen. Melk en karne
melk moeten zelf worden getapt. Ook mosterd 
en mayonaise moeten door de gebrulkers zelf 
worden gepompt. Natuurlijk worden frisdran
ken alleen In glazen Oesjes verkocht. Dit alles 
leidt tot een enorme besparing op afval. Slnd& 
het begin van de acUe wordt er In deze kantine 
80 procent afval bespaard. Omgerekend Js dit 
15 kuub afval per week. De lnltlaUefnemers 
van de acUe, de biologiestudenten Frank Kem
peneers Frans van Dunn~ en Eva Toth, heb
ben van de untverslteltsletding te horen gekre
gen. dat bij een succesvol verloop van de actie 
(en dat ts al bewezen) alle 25 kantines van de 
universttelt •afvalvrlendelljk• zullen worden 

gemaakt. Dekantinets een hulshouden In het 
groot. Kantineafval ts voor veel personen een 
grote bron van ergemts. Het ts een goede mo
gelljkheld om mensen te laten zien dat relatief 
eenvoudige maatregelen tot miiJeuvrtendelljk 
gedrag kan letden en dat mensen zelf thuls 
ook tets kunnen doen. Een positieve benade
ring werkt veel beter dan allerlel geboden en 
verboden, volgens Kempeneers. De drie mi
lieu-musketiers hebben berekend hoeveel af
val er In de untvel'Biteitsk:antlnes tot dan toe 
werd geproduceerd en ze hebben bekeken boe 
dit verminderd kon worden. Het uitgangspunt 
bierbij was het voorkomen van afval en niet 
recycling. De belangrijkste voorwaarde die de 
directie van het kantinebeheer stelde was er 
~~n van financiele aard. De afvalreductie in de 
kantine moest financteel haalbaar zijn. Er 

..------------------------, zouden door de universttelt geen extra 

..._, 
CU --el 
~· u..l ______ ....,..,_.__ ...... __ "__....,_.!i! 

geldmiddelen beschikbaar worden ge
steld. Het plan van de drte studenten 
werd aanvaard omdat het budgettair 
neutraal was. Tegenover de besparin
gen door een goedkopere Inkoop en 
vermindering van de afvalverwljde
tlngs- en schoonmaakkosten staan 
extra uitgaven. Deze uitgaven worden 
vooral gemaakt bij het aantrekken van 
extra personeel en investeringen in 
apparatuur en serviesgoed. Het kanti
nepubliek merkt, In financteel opzicht. 
niets van de actie. De grootste veran
dering voor de studenten en het per
soneel ts, dat ze een etgen (duurzame) 
mok moeten meebrengen om koflle en 
thee te kunnen tappen. Mokken zijn 
ook te koop ln de kantine. De actie 
wordt ondersteund met veel Informa
tie: tentoonstelllngsborden en folders. 
Ook het afval dat In êên week wordt 
bespaard Ugt duidelijk zichtbaar in 
Vuilniszakken in de kantine opgesta
peld. Deze ·berg" maakt voor studen
ten en personeelsleden het resultaat 
van hun Inspanningen zichtbaar. 

W.e mee wil doen aan de ac:tie "Energie(k) 
aanpakken• kan een actiepaklcet aanvragen bij 
Jongeren Milieu Aktief, Oude Gracht 42, 3511 
AR Uncht, tel. : 030·316566 
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Tegen de stroom in 
De geplande uitbreiding van de 
elektriciteitsvoorziening in Neeierland tot 
het jaar 2010 roept nogal wat 
tegenstrijdige reacties op. Zowel de 
elektriciteitsbedrijven als de milieu
organisaties reageren op de 
milieunormen die in het Tweede 
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 
(SEV) gehanteerd worden. Die zijn 
volgens de elektriciteitsbedrijven veel te 
streng en dus niet te verwezenlijken. De 
milieu-organisaties vinden ze juist veel te 
voorzichtig en zelfs strijdig met veel 
strengere normen in bijvoorbeeld het 
Nationaal Milieubeleidsplan. 

PETER BIELARS 

In het structuurschema legt de regering vast 
hoe zij de elektriciteitsvoorziening de komende 
jaren wfl laten ontwikkelen. Helemaal volledig 
is die planning niet, omdat kernenergie angst
vallig vermeden wordt. De reden is bekend: 
het kabinet moet nog beslissen over de even
tuele uitbreiding dan wel afbouw van kern
energie in Nederland. De huidige regering zal 
zich aan dat heikele onderwerp niet branden. 
De beslultvorming is uitgesteld tot de volgende 
regeerperiode. Daarover dus welrug woorden 
in de plannen. Vooralsnog wordt uitgegaan 
van de huidige energiebronnen kolen en gas 
en In mindere mate van energie uit warmte
krachtkoppeling, wind en vuilverbranding. 
Daarbij gebruikt de regering twee scenario's: 
êên waarbij uitgegaan wordt van een totaal 
energieverbruik in het jaar 20 I 0 van I 04 mil
jard kWh en êên met een verbruik van I28 
mlljard kWh. Bij het eerste scenario gaat de 
regering uit van een benodigd centraal vermo
gen van 16.300 MW en 6.950 MW aan decen
traal vermogen (warmtekracht, wind en vull
verbranding); bij het tweede scenario 21.000 
MW aan centraal vermogen en 7.450 MW aan 
decentraal vermogen. 

Bij dat zogeheten centraal vermogen wordt 
dan nog een keuze gemaakt tussen variant A 
waarbij men uitgaat van het gebruik van 50 
procent kolen en 50 procent gas en variant B 
met 33,3 procent kolen en 66,6 procent gas. 
Het mag duidelijk zijn dat de laatste de milleu
vriendelijke variant is. Voor heel het elektricl-

ALLICHT - HERFST 1992 

teitsplan is trouwens een milieueffectrapporta
ge (MER) gemaakt. Dat begeleidende rapport 
strookt niet helemaal met het structuursche
ma. Het scenario met het minste energiever
bruik wordt wel in de MER uitgewerkt maar 
niet in het structuurschema zelf. In de MER 
worden wel een aantal milieu- vriendelijke al
ternatieven uitgewerkt. zoals het uitsluiten 
van het gebruik van kolen na het jaar 2000, 
het opstellen van meer centraal warmte
kracht-vermogen, een lagere elektriciteitsvraag 
en vergaande maatregelen om de uitstoot van 
stikstofoxide terug te dringen. 

NIEUWE CENTRALES 
Concreet gaat het om 24 reeds draaiende elek
triciteitscentrales met een vermogen van 500 
MW of meer. Omdat het benodigde vermogen 
nu lager wordt geraamd dan in het vorige 
plan, vervallen tien lokaties: de Markerwaard, 
het Ketelmeer, de westelijke NO-polder, de 
Wieringermeer, een lokatie aan de Lek. 's-Gra
vendeel, Ossenlsse, Bath/Hoedekenskerke, 
een lokatie aan de Maas/Waal bij Heerewaar
den en Boxmeer. Nieuwe centrales staan ge
pland voor Moerdijk (op het Industrieterrein), 
IJmuiden (te noorden van het Noordzeeka
naal), in het Westland (tussen Hoek van Hol
land en Maassluis) en in het gebied tussen 
Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Roden-

. rijs. 

Verder wfl de regering het hoogspanningsnet 
beperkt uitbreiden. Nieuwe verbindingen wor
den overwogen tussen Zwolle en de Eemsha
ven, in de Flevopolder, bij IJmuiden, tussen 
Velsen en Diemen, twee In het Westland, tus
sen Moerdijk en Geertruidenberg, twee vanuit 
Borssele naar Geertruidenberg en de Maas
vlakte, twee In Limburg en tussen de Eernsba
ven en Noorwegen. 
De laatste, een kabel door de Noordzee van 
Nederland naar Noorwegen, is nodig voor de 
Invoer van elektriciteit uit Noorwegen. Op de 
nieuwe verbindingen komt 380 kV te staan en 
niet langer 220 zoals nu meestal nog het geval 
is. In het bultenland staat al vaak 380 kV op 
de kabels en het Nederlandse net zal op niet al 
te lange termijn op dat buitenlandse net aan
gesloten worden. Of de nieuwe verbindingen er 
ook komen, is nog maar de vraag. Sommige 
verbindingen gaan door natuurgebieden. 

Bij de bouw van nieuwe centrales en hoog
spanningsleidingen is de Inspraak belangrijk. 
Voor dit structuurschema kiest de regering 
een zwaar inspraakinstrument, namelijk de 
planologische kernbeslissing (PKB). Tot I8 juli 
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...--------------------. kon iedereen op 
de elektriciteits-
plannen reage-

, ren. De ingeko
men reacties zijn 
verspreid onder 
minister Andries
sen (Economi
sche Zaken) en 
minister Aiders 
(Milieu), de be
leidsambtenaren 
van de beide de
partementen en 
de Tweede Ka
mer. De reacties 
worden ook mee
genomen in de 
adviezen over het 
plan die opge
steld worden 
door de RARO 

L-----------.!...--------' (Raad van Advies 
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• = bestaande centrales 
Cl = geplande centrales 
~ • geschrapte centrales 

voor de Ruimte
lijke Ordening), 
AER (Algemene 
Energie Raad), de 

commissie voor de mllieu-effectrapportage en 
de CRMH (Centrale Raad voor de MilieuHygie
ne). Uiteindelijk beslissen de Tweede en Eerste 
Kamer. 

MI UEU 
In het Structuurschema Elektriciteitsvoorzie
ning speelt het milieu een grote rol. Dat blijkt 
direct uit de commentaren, die niets aan dui
delijkheid te wensen overlaten. 
De Samenwerkende Elektrlciteits Produktiebe
drijven (SEP) vinden dat de regering in het 
structuurschema veel te zware milieu-eisen 
stelt. "De doelstellingen zijn te eenzijdig geko
zen of kunnen niet worden gehaald met het 
beleid zoals dat voor de elektrlciteitssector is 
uitgestippeld". Vooral de eis dat in 2010 de 
uitstoot van stikstofoxide ten opzichte van 
1980 met 80 procent moet zijn verminderd, 
doet de elektriciteitsproducenten de gordijnen 
in jagen. Deze norm zou alleen met de meest 
extreme technische en ftnanciêle maatregelen 
gehaald kunnen worden, zegt de SEP. Een be
perking met 60 procent lijkt de elektriciteits
producenten het maximaal haalbare. Het 
structuurschema is volgens hen niet de juiste 
plaats voor het vastleggen van "nieuwe milieu
doelstellingen". 
De milieu-organisaties reageren natuurlijk 
heel anders. ZIJ vinden dat de regering in dit 
elektriciteitsplan veel mlnder streqge normen 

hanteert dan bijvoorbeeld in het Nationaal Mi
lieubeleidsplan en Zorgen voor Morgen. Ge
noemd wordt onder meer de norm voor uit
stoot van kooldioxide. In het Nationaal Milieu
beleidsplan gaat de regering uit van een stabi
lisatie in het jaar 2000 en een daling in de ja
ren daarna. In het Structuurschema Elektrici
teitsvoorziening gaat de regering uit van sta
blisatle in het jaar 2010. De milieubeweging 
kan dat niet goed volgen en vindt de kritiek 
van de elektriciteitsproducenten dan ook niet 
terecht. 

WELKE KEUZE? 
Terug naar het plan. WaarQm gaat de regering 
uit van het scenario waarin het energiever
bruik het meest stijgt? "Doel is en blijft zo effi
ciênt mogelijk om te gaan met energie, dus 
ook met elektriciteit. Dit betekent niet auto
matisch dat het scenario met de laagste vraag 
wordt nagestreefd. Ook in het hoge scenario 
wordt uitgegaan van vergaande besparingen. 
Bovendien is daarin een hogere economische 
groei (2,5 tot 3,5 procent) opgenomen. Dit 
hoeft niet per saldo negatief uit te vallen voor 
het milieu", aldus de regering, "want een hoge
re economische groei biedt in principe meer 
mogelijkheden voor technische ontwikkelin
gen." 

Toch wordt die logica ondermijnd als uit het
zelfde structuurschema blijkt dat de in het 
NMP-plus nagestreefde stabilisering van de 
elektriciteitsleverantle in 1994 op het niveau 
van 1989 niet wordt gehaald. Daarop Wijzen 
verschillende provinciebesturen in hun reactie 
op het structuurschema. Zo meent het provin
ciebestuur van Noord-Brabant dat de regering 
dit op zijn minst had moeten signaleren "opdat 
de consequentles binnen het energie- en mi
lieubeleid kunnen worden geêvalueerd. 
De provincie Noord-Holland, die al veel ener
giecentrales op haar grondgebied heeft, vindt 
dat bij een verdere uitbreiding een zorgvuldige 
afweging noodzakelijk is tussen de economi
sche en milieu-belangen. Het provinciebestuur 
noemt het niet onredelijk als nieuw te bouwen 
centrales eventueel 'uitwijken' naar andere lo
katies in de Randstad (buiten Noord-Holland). 
De vestigingsplaatsen van de centrales in deze 
provincie liggen allemaal dichtbij steden die al 
te kampen hebben met een zware milieubelas
ting. Op haar 'grondgebied' zou ook een groot 
deel van de off-shore windparken gerealiseerd 
moeten worden. Zowel in het structuurschema 
als in de milieueffect- rapportage worden die 
plannen echter niet uitgewerkt. 
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Voorkom een hNeede Tsiernobyl 
Het voormalige Sovjet-imperium en hoor 
voormalige satellietstoten lopen groot 
risico de energiekolonie te worclen van 
de westerse mogendheden. Goed 
beschouwd is dit eigenlijk nu al het 
geval. Een aantol Westeuropese Ionden, 
zoals Finland, Zwitserland en het niet
nucleaire Oostenrijk, importeren 
atoomstrooom vanuit Oost-Europa, 
geprocluceercl door kerncentrales die 
aan geen enkele veiligheidsnorm 
voldoen. Finland importeert voor 750 
MegaWoH atoomstroom uit de russische 
schrootcentrale van Sosnovy Bor. 

HENK VAN DER KEUR - STICHTING LAKA 

Het ziet er naar uit dat meer westerse elektri
citeitsmaatschappijen dit voorbeeld zullen 
gaan volgen. Ondertussen is de Duitse en 
Franse atoomindustrie er alles aan gelegen om 
orders binnen te halen Via de zogenaamde 
hulpprogramma's van de zeven rijkste landen 
ter wereld (de G-7), Via het Energiehandvest 
(plan Lubbers) en via parallelle hulpprogram
ma's van de Europese Gemeenschap. De ont
wikkeling van kernenergie in de rest van de 
wereld stagneert. daarom richt men zich op 
Oost-Europa om oude kerncentrales op te lap
pen en nieuwe te bouwen. 
Een aantal verontruste mensen uit diverse po
litieke, milieu- en vredesorganisaties kwam op 
4 juli bijeen voor de oprichting van "Voorkom 
een tweede Tsjernobyl", dat een platform van 
sociale en politieke bewegingen moet worden. 
De naam van dit initiatief laat geen enkel mis
verstand bestaan over het na te streven doel: 
onmiddellijke sluiting van de gevaarlijkste 
kernreactoren. 

VEIUGHEID ZOEK 
Tijdens deze bijeenkomst lichtte kernfysicus 
Michael Sailer (Öko Institut, Darmstadt) de 
aanwezigen in over de deplorabele staat waar
in de Oosteuropese kerncentrales zich bevin
den. Sailer heeft veel studie gemaakt van de 
Oosteuropese kernenergte-situatie en bezocht 
met collega's een aantal kerncentrales van 
Sovjet-makelij die in aanmerking komen voor 
westerse reparatieplannen. De conclusie van 
Safier en diverse andere experts luidt dat de 
RBMK-reactoren (het 1)sernobyl-type, Reaktor 
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Bolsjoje Molchnastie Kipiatsjie) en de oude 
Russische drukwaterreactoren (VVER-type, 
Vode Vodjanle Energttsjeskle Reaktor) niet te 
repareren zijn. Hij illustreert zijn constatering 
met het argument dat de VVER-reactoren In 
de voormalige DDR werden gesloten. Om deze 
kerncentrales te Greifswald op te krikken tot 
het niveau van de Duitse veiligheidsstandaard, 
is volgens reactorbouwer Siemens een bedrag 
nodig van 1 mlljard Duitse Mark voor elke re
actor. Dat is net zoveel als de kostprijs van 
een splinternieuwe centrale. Het 'modernise
ren' van Oosteuropese kerncentrales betekent 
niets anders dan de 1\veede Wereld opzadelen 
met torenhoge schulden die nooit afbetaald 
kunnen worden. 

Saller ontleedt de problemen bij Oosteuropese 
kerncentrales In een aantal categorieên: ont
werptechnische problemen, gebrek aan onder
delen, personeelsproblemen en economische 
problemen. Met dat laatste doelt hij op de 
overgang van de voormalige plan-economie 
naar de markt-economie. 
De technische problemen doen zich voor bij 
alle RBMK-reactoren en bij de VVER-reactoren 
van de eerste en de tweede generatie. Wanneer 
het veiligheidsniveau van de ntodernste derde 
generatie VVER wordt vergeleken met de oud
ste serie westerse drukwaterreactoren (zoals 
Borssele), dan valt ook dat type door de mand. 
Zowel de RBMK's als de VVER's zijn slecht 
ontworpen en vertonen daardoor tal van con
structiefouten. De RMBK beschikt niet over 
een veiligheidskoepel en heeft geen nood-koel
systeem. De Inrichting van de controlekamer 
is ver beneden alle pell, een nood-controleka
mer ontbreekt - en de brandbestrijding is on
deugdelijk. 

DEFECTE LAMPJES 
Andere ernstige tekortkomingen zijn het ge
brek aan reseiVe-onderdelen, het ontbreken 
van deugdelijke kabels, kleppen die vaak niet 
vervangen kunnen worden en onbetrouwbare 
schakelaars en controlelampjes. Het komt 
voor dat controlelampjes niet dooiVerbonden 
zijn met een kabel, zodat ze niet kunnen func
tioneren. Dit alles betekent dat een klein onge
lukje ongemerkt kan uitgroeien tot een zware 
katastrofe. Adolf HOttl. hoofd van de kernener
gie-divisie van Siemens International, acht de 
risico's van dit type kerncentrale zo groot dat 
hij de idee van oplappen verwerpt. "Het enige 
antwoord is ze zo spoedig mogelijk sluiten". 
De oudsteVVER-serie (440/230) vertoont 
technische gebreken die vergelijkbaar zijn met 
die van het RBMK-type. Volgens het Intema-
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tionaal Atoom Energtle Agentschap (IAEA) in 
Wenen voldoen deze centrales aan geen enkele 
veiligheidsnorm. Het ontwerp van het veilig
heidssysteem schiet emstig tekort en de koe
lingscapaciteit rond de kern is onvoldoende. 
Ook de tweede generatie VVER (440/213) 
kampt met technische onvolkomenheden en 
ontbeert een veiligheidsomhulling. Toch me
nen de IAEA en de nucleaire industrie dat 
deze klasse van reactoren voor modernisering 
in aanmerking komt en dat daarmee de Wes
terse veiligheidsstandaard kan worden bereikt. 
De kosten van een dergelijk lange termijn op
lap-programma's worden door Siemens ge
schat op 10 miljard dollar. 
De nieuwe VVER-serie (1000/320) deelt de 
ontwerpkenmerken en -problemen van het 
213-model. De diameter van het drukvat 
vormt echter een extra probleem: het vat is te 
klein voor het normale neutronenbombarde
ment en daardoor corrodeert de wand sneller. 
Niettemin hoopt de Westerse kernindustrie op 
opdrachten om dit type te reconstrueren. 

PARTIJBONZEN AAN DE KNOPPEN 
De personeelproblemen zijn zo mogelijk nog 
zorgwekkender. De 'schrootreactoren' worden 
gerund door gedemoraliseerd en onvoldoende 
gekwalificeerd personeel. Op 24 maart van dit 
jaar vergeten de onderhoudstechnici van een 
van de RBMK-reactoren te Sosnovy Bor (80 ki
lometer ten westen van St. Petersburg) na het 
wisselen van splijtstofstaven êên van de 1600 
kleppen van het koelsysteem te openen. In de 
controlekamer wordt niets opgemerkt. Als de 
reactor weer opstart. smelt een van de brand
stofstaven. Een lokale 'melt down' die gepaard 
gaat met de uitstoot van een hoeveelheid ra
dioactiviteit. Dit ongeval zou temidden van de 
talrijke vergelijkbare incidenten nauwelijks 
zijn opgevallen als de angst voor een tweede 
'Tsjemobyl' niet had bestaan. Inspeetles tonen 
aan dat slechts enkele van de veiligheidsmaat
regelen zijn uitgevoerd die door de autoriteiten 
waren voorgeschreven na de Tsjernobyl-ramp. 
Noodzakelijke maatregelen om een herhaling 
van een kernramp te voorkomen. zijn uitgeble
ven. 
Tot op de dag van vandaag geldt een absolute 
geheimhoudingsplicht in het GOS. Technici en 
onderzoekers kunnen onderling geen informa
tie uitwisselen. Bij de controlerende instantie, 
het ministerie van Atoomenergie in Moskou, 
heeft men geen overzicht van incidenten en 
zijn alleen gegevens over de geproduceerde 
hoeveelheid elektriciteit bekend. Dezelfde 
mensen en instanties van tien jaar geleden 
maken nu dezelfde plannen voor de toekomst. 

Trouwe partijbonzen uit de communistische 
partij werden toen hoger aangeslagen dan des
kundige ingenieurs. De trouwe. maar onbe
kwame, bonzen zitten nog altijd op hun post. 
Gevreesd moet worden dat de kwaliteit van de 
technici en ingenieurs de komende jaren ver
der achteruit zal hollen. De lage lonen in de 
kernindustrie (een taxichauffeur verdient het 
tienvoudige van een ingenieur) veroorzaken 
een grote uittocht van bekwame ingenieurs 
naar de nucleaire industrie in het buitenland. 
Ook vanuit de controlerende instanties vindt 
deze 'brain drain' plaats. 

ONDERDELEN OP ZWARTE MARKT 
De armoede is zelfs zo emstig dat er van alles 
wordt gestolen uit kerncentrales. Elk onder
deel, variêrend van meetapparatuur tot con
trolelampjes, levert geld op op de zwarte 
markt. In de kerncentrales van Kozloduy 
(Bulgarije) heeft men in arren moede de 
brandblusapparaten in een centrale kluis op
geborgen, ver weg van de plaatsen waar ze no
dig kunnen zijn om een beginnende brand te 
blussen. 

Het is een illusie te denken dat de zeven rijke 
industriestaten en de Europese Gemeenschap 
structurele hulp aan het GOS en het voormali
ge Oostblok willen bieden. In werkelijkheid 
zijn het keiharde zakenbelangen die de door
slag geven. Het geformuleerde compromis over 
het veelbesproken plan voor het oplappen en 
voltooien van 31 kerncentrales (waarvan 14 in 
bedrijf en 17 in aanbouw) is veelzeggend: "Wij 
ondersteunen de oprichting van een aanvul
lend multilateraal mechanisme om onmiddel
lijk veiligheidsmaatregelen (voor kerncentrales 
van So\jet-makelij) uit te werken, voor zover 
die maatregelen niet gedekt worden door bila
terale programma's. Wij nodigen de internatio
nale gemeenschap uit om daartoe fondsen bij 
te dragen. Daarbij zal rekening worden gehou
den met de bilaterale programma's. Dit multi
laterale fonds zal beheerd worden door de Eu
ropese Bank voor Wederopbouw en Ontwikke
ling (EBRD)". De Amerikanen, bijgestaan door 
de Japanners, hebben zich met hand en tand 
verzet tegen een exclusief multilaterale aanpak 
via de EBRD-Bank. De EBRD speelt namelijk 
ook een voorname rol bij de financiering van 
parallelle hulpprogramma's van het Energie
plan-Lubbers, waarbij de reactorbouwers Sie
mens (Duitsland) en Framatome (Frankrijk) 
een prominente lobby-functie vervullen. De VS 
en Japan vrezen dat hun kernindustrie geen 
opdrachten in de wacht zal slepen in een mul
tilaterale context die door Bonn en Parijs 
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wordt gedomineerd. Insiders bevestigen dat 
bet spel zo bard werd gespeeld dat Amerika
nen en Duitsers elkaar achter gesloten deuren 
van 'oneerlijke concurrentie' beschuldigden bij 
bet Indienen van offertes voor het modemise
ren van de kerncentrales In Kozloduy. 

NIEUW ENERGIEIELEID 
Naast de genoemde problemen en tekortko
mingen wijst MJchael Sailer op het feit dat zich 
In Oost-Europa maatschappeliJke problemen 
voordoen die niet met geld of technologie kun
nen worden opgelost MDe idee dat het energie
probleem In Oost-Europa is op te lossen door 
het exporteren van westerse kennis en techno
logie berust op een emstig misverstand. Stre
ven naar energiebesparing en efficiênter ge
bruik van energie Is In de GOS-republieken 
geheel onbekend. Men heeft altijd geleerd 
energie te verspillen. De entge regulator In de 
warmtehulshouding van de doorsnee Russi
sche hulskamer Is het raam. Ook de sterk ver
ouderde zware Industrie verspUt gigantische 
hoeveelheden energie. Juist op het vlak van 
energiebesparing bevindt zich het grootste re
servoir aan mogeliJkheden. Er zal een verande-

ALLICHT - HERPST 1992 

rtng van mentalttelt moeten komen. TegeliJker
tijd moeten de gevaarlijkste kerncentrales on
middellijk worden gesloten en vervangen door 
warmtekracht-centrales. zoals wordt voorge
steld door de Duitse mtlleuorgantsatte BUND. 
Dat Is niet alleen veel goedkoper. maar ook 
zeer efficlênt, snel, energiebesparend en vel-
lig-. 
Kleine mobiele warmtekracht-centrales, met 
een vermogen van 10 tot 24 MegaWatt, halen 
een rendement van 80 tot 90 procent Ze zijn 
op zeer korte termijn leverbaar en kunnen nog 
voor de komende winter worden gelnstalleerd. 
De snelheld waarmee dtt plan kan worden uit
gevoerd ts dus ook een groot voordeel. De 
(re)constructte van een kerncentrale duurt viJf 
tot tien jaar, terwijl het energieplan van BUND 
binnen twee jaar uitvoerbaar Is zonder vrees 
voor een nieuwe nucleaire holocaust 

lnrot-matie aver het platform "Voorkom een tweede 
T sjemoby!• bij '1MSE, Plantage Middenlaan 2d, 1 018 DO 
Amsterdam. telefoon: 020 - 6392681 (Hermien Unnebank). 
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Ky,eekreactor Superphénix 
stopgezet 
De Franse regering Bérégovoy besloot 
begin juli geen nieuwe vergunning te 
verlenen aan de exploitanten van de 
Superphénix, het snelle 
kweekreactorproject te Creys-Malville bij 
Lyon. Een uiterst omstreden, gevaarlijk 
en duur onderdeel van de splijtstofcyclus 
lijkt daarmee stil gelegd. Nederland 
loopt een financiële schacle op van 181 
miljoen, en mag in de toekomst 452 kilo 
plutonium terug verwachten. 

WIM KERSTEN 

De Franse Groenen, de vakbond CFDT, 1200 
wetenschappers en diverse milleu-organisaties 
eisen al twintig jaar de sluiting van de Su
perphênbc. Terwijl in 'normale' kerncentrales 
water wordt gebruikt als koelmiddel, maken 
snelle kweekreactoren gebruik van vloeibaar 
natrium. De kans op ongelukken is daardoor 
groter. In 1987 ontsnapte ruim tien ton natri
um uit een tank; het duurde 23 dagen voordat 
dit lek werd opgemerkt. Natrium is ontvlam
baar bij contact met lucht en explosief bij aan
raking met water. Er vond wonder boven won
der geen explosie plaats. 

EINDE VAN DE KWEKERU 
De regering in Parijs heeft nu haar oordeel uit
gesproken. Het voorstel van minister D. 
Strauss-Kahn (Industrie) om de kweekreactor 
om te bouwen tot een soort 'plutonium-vreter' 
heeft het niet gehaald. Voorlopig komt er geen 
nieuwe exploitatievergunning voor de snelle 
kweker, ondanks de regeringsverklaring waar
in nadrukkelijk staat vermeld dat "Frankrijk 
de voorkeur geeft aan kernenergie die onze 
energie-onafhankelijkheid garandeert en een 
bijdrage levert in de strijd tegen het broeikas
effect". 
Na uitvoerig overleg met diverse deskundigen 
heeft minister H. Curien (Research en Ruimte
vaart) een niet openbaar rapport over de veilig
heid van de kweekreactor zeer zwaar laten 
meewegen: de reactor is niet veilig vanwege de 
problemen met het natrium. Dit rapport zal 
binnenkort openbaar worden gemaakt, waar
na een soort 'brede maatschappelijke discus
sie' met de Franse samenleving zal volgen. De 
indruk bestaat dat de (socialistische) regering 
de Superphênbc opoffert om kiezers terug te 

winnen die anders hun stem aan de Groenen 
zouden gaan geven. In maart van dit jaar haal
den de twee groene partijen 15 procent bij re
gionale verkiezingen, hetgeen er op Wijst dat 
energie- en miUeuvraagstukken onderwerp 
van verkiezingen zijn geworden. 

Volgens energie- en milieu-organisaties in 
Frankrijk betekent dit het definitieve einde 
van de Superphênbc. Daarmee valt het doek 
over de technologie van de snelle kweekreacto
ren. Frankrijk heeft al twee oudere kweekreac
toren, de Rapsodie en de Phênix, gesloten. Het 
Kalkar-project (SNR-300) werd vorig jaar de
finitief stopgezet, terwijl Kalkar-2 alleen maar 
op de tekentafel heeft bestaan. De ontwikke
lingen in het G.O.S. doen vermoeden dat ook 
daar de kaars is uitgegaan. De vier bestaande 
kweekreactoren liggen stil, mede vanwege de 
ramp in Tsjernobyl ên vanwege geldgebrek. De 
twaalf geplande reactoren zullen nooit ge
bouwd worden. In 1978 besloten de Verenigde 
Staten op bevel van president Carter alle snel
le kweekprojecten te staken in verband met de 
proliferatie van plutonium. In Groot-Brittannlê 
kan de snelle kweekreactor in het Schotse 
Dounreay nog tot 1994 rekenen op financiêle 
ondersteuning door de regering. Dan lijkt het 
ook daar afgelopen, ondanks het feit dat in ja
nuari van dit jaar de ongebruikte brandstof
elementen van Kalkar gratis aan Dounreay 
werden geschonken. 
Plannen voor een gezamenlijke snelle Euro
Broeder (European Fast Reactor) zijn voortijdig 
verdan:ipt. omdat steeds meer landen zich te
rugtrokken vanwege de hoge kosten en de ma
gere politieke ondersteuning. 

Alleen Japan heeft de hoop nog niet opgege
ven. In oktober van dit jaar hoopt PNC (Power 
Reactor and Nuclear Fuel Development Corpo
ration) haar Monju-reactor ("De wijsheid van 
Buddha") in bedrijf te nemen die met een ver
mogen van 300 MegaWatt tegen concurreren
de prijzen elektriciteit moet gaan leveren. 
Maar over de hele linie is het duidelijk dat het 
tijdperk van snelle kwekers voorbij is. 

WEGGEGOOID GELD 
Na de financiêle catastrofe met het snelle 
kweek-project in het Duitse Kalkar, waar Ne
derland ruim 1 miljard gulden verloren heeft, 
ontstaat een nieuw financteel debäcle. Als on
derdeel van de 'Kalkar-club' is ons land indi
rect betrokken bij het Superphênbc-project De 
NV SEP (Samenwerkende Elektriciteits Pro
duktiebedrijven) heeft een aandeel van 1,7 
procent in deze 1.200 MegaWatt reactor. Deze 
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deelneming werd 1n aprtl 1977 tijdens 
een zeer warrig en rumoerig debat 
door een krappe meerderheld van de 
Tweede Kamer goedgekeurd. 
De andere aandeelhouders zJjn Elec
trJclt! de France (51 procent), de Itali
aanse elektrtclteJtsmaatacbapplj ENEL 
(33 procent) en de Kalkar-club (16 
procent) bestaande uit Duitse, Belgi
sche en Nederlandse elektrlcltelts
maatschappljen. In totaal werd 8 , 7 
mJljard gulden geinvesteerd ln bet 
bouwwerk. 
Het wrlles voor ons land Is aanzienlijk 
kleiner dan biJ bet Kalkar-drama. De 
SEP heeft een eenmalige bijdrage van 
25 mlljoen gulden gelewrd, als Inves
teringsbijdrage. De jaarliJkse Neder
landse contributie 1n de e:xplottatle• 
kosten belopen 26 m.lljoen gulden. Al
les biJ elkaar geteld beeft de SEP 1n 
zes Jaar tiJd mlnstens 181 mJljoen tn 
de Superph~ntx gestoken. Dit geld 
moet als verloren worden beschouwd, want er 
zijn nauwelijks inkomsten geweest. 

DODE EN ZWAARGIWONDEN 
Op 7 september 1986 werd de anelle kweekre
actor voor bet eerst 'kritisch' en op 14 januari 
1986 volgde koppeling aan bet Franse hoog
spanningsnet. In ruim zes Jaar tijd draaide de 
reactor slechts 174 dagen op volle toeren. on
geveer twee weken per Jaar. Alleen alln 1986 
telde men 73 noodstops. Lekkages, natrium
branden en onverwachte technische proble
men en storingen zorgden voor een uiterst mi
ntmale stroomproduktle. Sinds 1990 ligt de 
Superph!nlx volJ.edjg stil. 
Het eerste ontwerp voor dlt type reactor da
teert van 1971. Vanafhet begin was dlt project 
zeer omstreden, zelfs onder wetenschappers 
die betrokken waren bij de opzet. Het project 
kreeg een wrange biJsmaak toen tijdens een 
massale demonstratie op 30 e1l 31 jull1977 
de oproerpolltie zo ongenadig bard optrad -dat 
een demonstrant werd gedood en tientallen 
zwaar (been- en baitdamputat:les) werden ge
wond. Vele duJzenden hebben weken last ge
had van de ttaangaswolken. 
Deze commerctele kweekreactor, de trots van 
Fnmkrljk. die zelfs •gewone kerncentrales' uit 
de markt zou priJzen, moest tegen elke priJs 
worden verdedigd tegen 'terroristen'. 

De rekening voor de SEP zal nog hoger uitval
Jen. Naast bet feit dat 181 mtyoen Is wegge
gooid, mag verwacht worden dat ook de koeten 
van ontsmetting, ontmanteling en atbraak 
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doorberekend zullen worden aan alle aandeel
houders. Ook de opslag van de radioactleve 
sloopmatertalen zal geld gaan kosten. De om
vang van deze tekeningen ZIJn nog onbekend. 

NEDERLANDS PWTONIUM 
Een veel ernstiger consequentie betreft het Ne
derlandse plutonium dat In deze snelle kweker 
Ugt opgeslagen. Opgebrande splijtstofstaven 
Uit de Nederlandse kerncentrales van Dode
waard en Borssele werden en worden behan
deld ln de opwerkingsfabrieken van respectle
velijk bet Britse Wlndscale/Sellafteld en bet 
Franse Cap la Hague. njdens bet opwerking$
proces wordt plutonium gewonnen en afgezon
derd van het kemsplljtlngsafval. Volgens een 
niet openbaar contract mag Frankrijk het Ne
derlandse plutonium lenen voor het Su
perpMntx-projecl ln totaal ls 452 kilogram 
plutonium. 409 k:llo uit Borssele en 43 k:llo uit 
Dodewaard, 1n Creys-Malvflle beland. Deze 
boeveelbeid zal na de daadwerkelijke sluiting 
en boedelschelding worden teruggegeven aan 
ons land. De vraag doet zich voor wat Neder
land met dit materiaal moet aanvangen. Het Is 
voldoende om bijna 40 atoombommen te pro
duceren. Plutonium beeft een halfwaardetijd 
van 200.000 jaar. Ondergrondse opslag komt 
dus niet 1n aanm~. Stichtlog Natuur en 
Milleu en Vereniging MWeudefensle VInden dat 
deze hoogst gevaarUjke stoffen vellig en goed 
berkenbaar bovengronds dienen te worden op
geslagen. 

Splijbiofstavtn 
(foto: M. Cr6pin I 
Phololhique EcF) 
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Olifantsgras of suikerbieten 
Bio-ethanol kan als vervanger elienen 
voor benzine en cliesel. De landbouw in 
Neclerlancl en Europa is graag bereiel 
om suikerbieten en tarwe te verbouwen 
als gronclstof voor cleze brandstof. Ook 
cle auto-inclustrie ziet een milieu
vrienclelijke auto op bio-ethanol wel 
ziHen. Toch pleit NOVEM voor een 
andere oplossing. 

HARRY WALBURG 

We maken ons ernstige zorgen om. het broei
kaseffect. Dit wordt voor meer dan 50% ver
oorzaakt door een te hoge concentratie van 
C02 In de lucht. Deze te hoge concentratie 
ontstaat vooral door het onbeperkt opstoken 
van aardolie, aardgas en steenkolen en door 
het kappen van het tropisch regènwoud. Bij 
het verbruik van die fossiele brandstoffen ko
men langdurig opgeslagen kooldioxiden vrij. 
Daarnaast Is er bijvoorbeeld mlnder regen
woud om deze kooldioxiden opnieuw te bin
den. 
De oplossing lijkt binnen bereik: vindt energie
dragers die kooldioxide kortdurend binden. 
Deze halen het kooldioxide eerst uit de atmo
sfeer en stoten veiVOlgens niet meer C02 uit 
dan ze hebben opgeslagen. Zo wordt geen ex
tra C02 aan de lucht toegevoegd. Dit is als het 
ware een recyclingsproces. 
Blo-ethanol is zo'n energiedrager. Blo-ethanol 
Is ethanol, verkregen uit landbouwgrondstof
fen. Het kan uit zetmeel- of suikerhoudende 
akkerbouwgewassen worden gewonnen. De 
meeste studie is gedaan naar de produktie van 
ethanol uit suikerbleten en tarwe. Blo-ethanol 
wordt gebruikt als brandstof voor motoiVOer
tuigen en vervangt dan diesel of benzine. 
Een variant op blo-ethanol is het maken van 
bio-diesel. De grondstoffen voor bio-diesel zijn 
oliehoudende zaden, als soja en zonnebloem. 
Bij dit proces wordt plantaardige olie zodanig 
verwerkt dat bio-diesel ontstaat. Zoals de 
naam aangeeft vervangt bio-diesel de fossiele 
diesel. 

RUDEN ONDER ALCOHOL 
In het noorden des lands, Groningen, is sinds 
1991 een experiment aan de gang met blo-et
hanol als vervanging voor dieselolie. Bij de ver
voersmaatschappij GADO rijden nu bussen 
met aangepaste dieselmotoren op honderd 
procent blo-ethanol. Ook rijden taxi's van 

GADO op blo-ethanol. Deze zijn uitgerust met 
de meest geavanceerde motoren. 
Het project is een gezamenlijk initiatief van de 
suikerverwerkende industrie (project OBL. 
Ontwilçkeling Blo-ethanol uit Landbouwgrond
stoffen), 1NO, DAF en GADO. 
Ook in Freiburg, Duitsland, rijden sinds dit 
vooljaar dertig blo-taxi's rond. De taxi's rijden 
op bio-diesel. gewonnen uit oliehoudende za
den. Het initiatief zal In de herfst een veiVOlg 
krijgen in Berlijn, met tweehonderd taxi's. Veel 
klanten Willen namelijk liever door een milieu
vriendelijke taxi worden rondgereden. 
In samenwerking met Volkswagen en Merce
des-Benz kwam het project tot stand. Het con
cern met de 'ster' had ook al modellen die zon
der aanpassing op bio-diesel konden rijden. 
Het stelde dertig wagens voor dit project ter 
beschikking. 

De belangen voor de ontwikkeling van bio-die
sel en blo-ethanol zijn groot, maar dit zijn ui
teraard niet alleen ecologische belangen. 
De Nederlandse en ook West-Europese akker
bouw heeft dringend behoefte aan nieuwe af
zetmogelijkheden. In Europees verband wor
den te veel voedingsgewassen verbouwd, met 
name graan. Om dit overschot terug te drin
gen zullen de komende decennia twintig mil
joen hectare landbouwgrond braak komen te 
liggen, waarvan een half miljoen In Nederland. 
Alleen zo kan aan de dalende graanprijs en de 
subsidiêring van boeren een halt worden toe
geroepen. 
De redenering is dat op deze braakliggende 
landbouwgronden dan mooi gewassen ver
bouwd kunnen worden voor de winning van 
bio-brandstoffen. Het Nederlands Landbouw
schap is een sterk voorstander van de produk
tie van blo-ethanol. 
Ook de auto-industrie, op zoek naar een 'mi
lieu-vriendelijke' auto, en de suikerverwerken
de of alkoholproducerende industrie hebben 
belang bij de ontwikkeling van blo-ethanoL 

In landbouw-kringen is het NOVEM-rapport 
over de mogelijkheden van biomassa als ener
giedrager slecht ontvangen. Daarin wordt de 
optie dat blo-ethanol 'de toekomst is' van de 
kaart geveegd. Volgens het NOVEM-rapport is 
de teelt van traditionele landbouwgewassen 
als energie-drager zinloos. Het is veel gunsti
ger om daalVOOr meeljarige gewassen als oli
fantsgras en populieren te telen. Met het ver
branden van deze gewassen kan elektriciteit 
worden opgewekt. Traditionele landbouwge
wassen zijn bijvoorbeeld suikerbieten, winter
tarwe en koolzaad. 
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MINDER lODEN ·MBit OPIUNGST 
~mg.u(~lli~1~~n~mOOHoort 

die drte tot vter meter hoog kan worden en om 
de twee jaar geoogst wordt. Er Is de laatste ja· 
ren m~ ge!Xpertment.eerd op diverse proefvel
den. De energiebossen populieren bestaan uit 
dicht opeengepakte rijen populleren. Deze 
worden om de zeven jaar gekapt. De teelt van 
belde gewassen ls arbeidsextensief en ver
bruikt welntg kunstmest. 
Hier wordt de achUlespees van de landbouw 
geraakt. want het zetten van arbeidsextensieve 
gewassen op overschottlge landbouwgrond 
betekent nog geen garantie voor de werkgele
genheldin de akkerbouw. 
Doordat de oogst van olifanmg.u en populie· 
ren mlnder arbeidsintensief 1s hebben deze ge
wassen een betere energie-balans dan de tra
ditionele gewassen. Dit wil zeggen: er wordt 
welnlg energie Ingestopt en er wordt veel ener· 
gte uitgehaald. Ook de C02-cyclus van deze 
gewassen 18 gunstiger dan dle van de traditio
nele landbouwgewassen. Bij de omzetting van 
popuileren en ol1Cantagras in energie (elektricJ
tetQ komt er circa vler maal zo veel energie uit 
dan er Is ingestopt. BIJ tarwe en suikerbleten 
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~ dat twee maal zo veel. 
Vooral bet gebruik van kunstmest biJ de teelt 
van sUikerbleten en tarwe maakt dat de ener
giebalans voor deze gewassen ongunsUger Is. 
Het produceren van kunstmest koet namelijk 
veel energie. 
Het NOVEM-rapport geeft verder aan dat de 
teelt van suikerbleten en tarwe nauwelijks tot 
een reductie van de C02 uitstoot leidt. Dit 18 
wel het geval biJ olttantsg)'as en populieren. 
De omzetting van de laatsten In elektriciteit 
gebeurt als volgt: gehakseld oUCantsgras en 
popullerenhout wordt onder hoge druk en met 
toevoeging van zuurstof In een speelale reactor 
verbrand. DaarbiJ komt een brandbaar gas vrij 
dat na relnlglOg 1n een .gasturbine kan worden 
omgezet 1n elektriciteit. 

altAAKPIL 
De kosten van de produktie van blo-ethanol 
zijn op dit moment zo hoog dat blo-ellianol 
zonder financiele ondersteuning niet kan con
curreren met de fossiele brandstoffen. Zo koet 
de produktie van ~n liter benzine gemiddeld 
45 cent en die van ~n liter blo-ethanol 120 
cent. 

Om dit gat te dichten zal de acciJns op 
blo-ethanol In Europees verband 
waarschijnlljk drastisch worden ver· 
laagd. Ook pleiten landbouworganisa
ties 1n Nederland ervoor om de zoge
naamde braaklegpremies te bestem
men voor de produktie van blo-et· 
hanol. Immers, blo·ellianol zorgt er
voor dat land niet braak hoeft te IJg
gen. En boeren krijgen die premies 
voor hun braakliggende grond. Al met 
al blijkt landbouw 1n Europa onmoge
lijk zonder subsidie, ook voor niet
consumptieve doeleinden. 

Het valt te bezien of het gunstige mi
lieu-effect pleit voor de ontwlkkellng 
van blo-ethanol. Wanneer blo-ethanol 
wordt vergeleken met fossiele brand
stoffen, dan draagt het Inderdaad 
nauwelijks biJ aan bet broeikaseffect 
en Is het~n 'schone' brandsto( Hoe
wel biJ de verbrandlog van blo-ethanol 
wel meer roet vriJkomt. Maar vergele· 
ken bij de mogelijkheden van ollfants
gras en populieren biedt blo-ethanol 
mlnder perspectief: 
Los van deze discussie Is het wel de 
vraag of we niet beter kunnen over
gaan op de echt schone energle-vor· 
men, als wind, water en zon. Echter, 
Windmolens kun Je niet oogsten. 
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Energiebesparing steeds lonender 
De energieproduktie- en 

energiedistributiesector is in beweging 
gekomen. In de laatste tien jaar zijn 
nieuwe ideeën en begrippen 
opgekomen als 'least cost planning', 
energiediensten en 'NègaWatt'. Het 
accent is verlegd van stroomproduktie 
naar stroombesparing bij de afnemers. 
Daardoor snijdt het mes aan twee 
kanten: minder vervuiling en veel 
goedkoper. Producenten en lelanten zijn 
einde/ijle allebei tevreden. In de 
Verenigde Staten worden miljoenen 
vercliend. 

WIM KERSTEN 

Elektriciteitsmaatschappij Bayernwerk AG 
heeft plannen voor een nieuwe kolencentrale 
van 750 MegaWatt "om aan de groetende vraag 
naar elektriettelt te voldoen·. De kosten wor
den geraamd op 2,2 miljard Duitse mark. Het 
onafhankelijke Eduard Pestel Instituut uit 
Hannover heeft uitgerekend wat allemaal mo
gelijk is met dit bedrag aan de vraagzljde, bij 
de stroomconsumenten. Voor 2,2 miljard DM 
kunnen bij álle afnemers efficiente· en stroom
besparende apparaten geplaatst worden. Dan 
ontstaat ineens een besparing van 1.500 Me
gaWatt. Met andere woorden: wanneer hetzelf
de geld in stroombesparing wordt gelnves
teerd, is het resultaat dubbel zo groot dan 
wanneer in de stroomproduktie wordt gelnves
teerd. Het koele commentaar van Bayemwerk 
luidt: "Wij zijn geen liefdadigheidsinstelling die 
zomaar iets aan consumenten weggeeft. • 

Zo'n conservatieve reactie was tot voor enkele 
jaren ook normaal onder de Nederlandse elek
triciteitsproducenten. In zeer korte tijd is het 
idee van investeren bij de consumenten ge
meengoed geworden. De spaarlampen-actie is 
daar een goed voorbeeld van. Reserveer een 
paar miljoen ~r spaarkl.rnpen. verdeel dJe 
onder de afnemers en je hoeft minder elektrici
teit op te wekken. Het nieuwe produkt van de 
distributiebedrijven is energiebesparing. 

KOUD KUNSTJE 
De Amerikaanse energie-econoom Amory Lo
vtns trekt al meer dan vijftien jaar door zijn ei
gen land en de rest van de wereld om het idee 

van "NegaWatts• uit te dragen. Vanuit het 
Rocky Mountalns Institute ("het energiezuinig
ste kantoor ter wereld, veel zuiniger dan jullie 
NMB-gebouw in Amsterdam•) blijft hij hame
ren op ingrepen aan de kant van de verbrui
kers. Het is volgens hem geen kunst om elek
triciteitscentrales te bouwen, het is een kunst 
om zo zuinig mogelijk met stroom om te gaan. 
Dan pas worden grondstoffen bespaard en dan 
pas komt er een reductie van kooldioxide en 
andere vervuilende stoffen. De bodem van Lo
vtns redenering is een simpele rekensom: met 
de hedendaagse efficiency van apparaten voor 
verlichting, koeling en aandrijVing worden ki
loWatturen bespaard die de helft goedkoper 
zijn dan in een centrale opgewekte stroom. 

Lovlns heeft lange tijd met zijn ldeeen als een 
roepende in de woestijn rondgelopen. Vanaf 
het moment dat DaVid Freeman, directeur van 
elektriciteitsmaatschappij Tennessee Valley 
Authority, de theorie van Lovlns bij zijn eigen 
bedrijf ging toepassen, was het afgelopen met 
de scepsis. De eerlijkheid gebiedt te stellen dat 
het eigenlijk geen kunst is om in de Verenigde 
Staten energie te besparen. Op alle mogelijke 
manieren, waarvan de elektrische verwanntng 
en de onontbeerlijke airconditioning de 'aar
digste' voorbeelden zijn, wordt er energie ver
knoeid. Op basis van eigen onderzoek beweert 
Amory Lovtns dat zijn land gemakkelijk met 
75 procent minder energie kan draalen en dat 
de strijd tegen de verspilling ook nog geld ople
vert. 

111G BIZZ1 

De praktijk bewijst zijn gelijk. Amerikaanse 
stroomproducenten verdienen tegenwoordig 
met besparingsprogramma's mêêr dan met de 
verkoop van kiloWatturen. In de afgelopen 
twee jaar is het decor volledig verandèrd. 
Overal nestelen zich commercil!le energiehu
reau's die de opdrachten nu al niet meer aan
kunnen. De successen ogen verpletterend. 
Stroomproducent New England Electric Sys
tem (NEES) investeert elke maand 9 miljoen 
dollar in haar verzorgingsgebied met 1,5 mil
joen klanten, uitsluitend om minder kiloWatt
uren te hoeven produceren. De klanten, zowel 
industrie als kleinverbruikers, worden bezocht 
door Energy Fitness Teams die fabrieken en 
woningen binnenste buiten keren en overal 
spaarlampen en andere energiezuinige appa
ratuur installeren. Dit gebeurt geheel gratis; 
adviezen en spaarlampen worden kosteloos 
verstrekt. Vorig jaar verbruikten de in dat jaar 
bezochte klanten 18 miljoen kiloWattuur mln
der. En de netto jaarwinst van NEES was 2 
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procent hoger dan In 1990. Met een minimale 
verhoging van haar elektrJcttettsprtjs kon 
NEES haar campagne voorfinancieren. 

Toen deze succesformule eJndelJjk was bewe
zen en aangetoond, kregen ook de federale 
staten de smaak te pakken. Het energiebeleid 
werd revolutionair omgegooid en de strategie 
werd afgestemd op de door Lovlns ontwikkelde 
'least cost plannJng". Investeringsprogramma's 
van staten werden naast elkaar gelegd om uJt 
te pluJzen waar de stroom het goedkoopst op
gewekt kan worden. In alle gevallen bleken de 
klanten bet doelWit van Jnvestertngen: energte
bespattng. 

Om de klanten zover te krijgen werd een stel
sel van prikkels en beloningen bedacht Enke
le duizelingwekkende voorbeelden. 
• In Wisconsin krijgen de verbrulkers subst

dies tussen 40 en 500 dollar voor de aan
schafvan energtezuinlge koelkasten. 

• De New Yorkse elektriclteltsmaatscbapptj 
Orange & Rockland tsoleert gratis alle wo
ningen van kleinverbruikers en vervangt te
vens de lampen door spaarlampen. 

• Industrtele ondernemingen In Massachusetts 
kunnen graUs energtezutnJge natrium-hoge
druk-lampen laten aanbrengen. 

• De CalJfomtsche Paclftc Gas & Electrtclty 
verstrekt aan agrarische bedrijven forse sub
sldtes voor warmtelsolatJe en energtezuJnt
ge elektrische apparaten. 

AUJafT - HERFST 1992 

PG&:E gaf vorig jaar ongeveer 150 mdjoen dol
lar uJt aan subetd.tes. Men schat de ultelndelJj
ke besparing op 300 mdjoen dollar. De onder
neming hoefde In 1991 ongeveer 600 mdjoen 
kJloWattuur mlnder te produceren. Alleen al 
aan uitgespaarde brandstofkosten werd 45 
mdjoen dollar verdiend. 

MIUBJ•ACTIE 
"WU hebben vooral expertise op het gebled van 
verspdlJng", stelt Ir. P. van Gemert tegen MJ
Ileumagazlne. Van Gemert werkt aJs produkt
manager Industrie biJ de NV PGEM. •Energ~e
effictncy Ja nog nauwelljks een koopargument. 
WIJ kunnen die eftl~ncy vergroten. We zijn op 
zoek naar grote versplllJngen en zijn met name 
gespitst op die klanten die niet reageren·. De 
PGEM verkoopt niets zelf. maar fungeert als 
tussenpersoon. "WWJ meten ons succes .niet In 
geld, maar aan de C02-reductle die we weten 
te bereJken•. 
Sinds 1990 werken de Nederlandse energtem
aatschapptjen met de door hen opgestelde 'mi
lieu actie plannen', de MAP's. De constructie 
lijkt wel op de huldtge situatle In de Verenigde 
Staten. Ook de opstelling dat energiemaat
schappijen uitsluitend bestaan om tegen zo 
Jaag mogelijke tarteven gas, elektra en (warm) 
water te verkopen. Is vrtjwel verdwenen. Ener
giebedrijven hebben een cultuurverandering 
ondergaan: ze leveren tegenwoordig energie
diensten en besparingen. Anders dan In de 
USA, ZIJn de actiViteiten hier speelflek gericht 
op de reductie van C02-uJtstoot Als tnstru
ment wordt vooral de InstallatJe van klein
schalige warmtelaachtkoppellng bij bedrijven 
gehanteerd. 
Ook de meeste Duitse energiegiganten (met 
uitzondering van Bayemwerk) zijn nu gevallen 
voor LoY1ns kleeen. Vorigjaar lichtte de VEBA. 
de alle.rgrootst.e. samen met dé overheld een 
•Energte-Agentut" op om een em~ntere plan
ning te realiseren. In een Jaar Ujd werd een 
vermogen van 100 MegaWatt bespaard. Men 
overweegt om de uitgespaarde Investeringen 
voor de helft 'cash' terug te geven aan de klan
ten. Het zou verstandiger ZIJn om, naar Ameri
kaans voorbeeld. de klanten te belonen met 
spaarlampen. Dan snijdt het bespartngsmes 
nog eens een schiJfje van bet strooiOVerbruik 
af. In Duitsland sluimert ook een ontwtkkelJ.ng 
om de overheld een grotere rol te laten spelen 
als controlerende en regulerende Instantie om 
een geplande ~uctle van 25 procent In 
het Jaar 2005 daadwerkelJjk te realiseren. En 
uiteraard ook om co~rvatleve maatschappiJ
en als Bayemwerk op het juiste spoor te zet
ten. 

energie econoom 
Amory Lewins 
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Duurzame onnvikkeling na Rio 
Het is theoretisch mogelijk om de 
wereldbevolking geheel met duurzame 
bronnen van energie te voorzien: de zon 
en daarvan afgeleide bronnen bieden 
voldoende potentieel. Maar daarvoor 
moeten nog een aantal hindernissen 
overwonnen worden, zoals de 
acceptatie bij het publiek van grote 
hoeveelheden windmolens en een 
goedkoper produktieproces voor 
zonnecellen. De ontwikkelingen op dit 
laatste terrein gaan echter snel en dan 
wordt ook op dit gebied de 
planologische inpassing de voornaamste 
hindernis. Er moet dan op een heel 
andere manier gebouwd worden dan nu 
het geval is. 

PAUL MAlTHIJSSEN 

Enkele energiezuinige bouwprojecten in Ne
derland zijn al van de grond getild, zoals re
centelijk het plan Ulgersmaborg in Groningen, 
bestaande uit 10 twee-onder-één kap wonin
gen, voorzien van een eenvoudige zonnecollec
tor en een twee-zone luchtverwarmings- en 
ventilatiesysteem. Hierdoor is onder andere de 
temperatuur op de begane grond onafhanke
lijk te regelen van die in de slaapkamers. De 
verse ventilatielucht wordt in de zonnecollec
tor verwarmd en vervolgens in een warmtewis
selaar, waar het door de af te voeren ventila
tielucht wordt verwarmd. De zonnecollector is 
als volgt opgebouwd: Op een deel van het pan
nendak is een houten frame aangebracht. 
Hierop zijn dubbelwandiget polycarbonaat pla
ten gemonteerd. Zodoende ontstaat er een 
luchtspouw tussen deze lichtdoorlatende pla
ten en de dakpannen. De donker gekleurde 
betonpannen dienen als absorber èn als 
warmtebuffer. Ze vangen de zonnestraling op 
en deze straling wordt in warmte omgezet. De 
pannen stijgen hierdoor in temperatuur. Ook 
als de zon niet meer schijnt, blijven de pan
nen, als gevolg van de hierin opgeslagen 
warmte, nog enige tijd warm. Dit soort projec
ten zijn noodzakelijk om het gebruik van fos
siele brandstoffen terug te dringen in Neder
land. 

MAATREGELEN 
Men is het er inmiddels over eens dat dat moet 
gebeuren, met name in de Westerse wereld. 
Dat is een van de weinige positieve resultaten 
van de wereld-milieuconferentie in Rio. De 
vraag is dan alleen hoe een concrete wereld
wijde aanpak er uitziet, want het Klimaatver
drag is tamelijk verwaterd tot nauwelijks meer 
dan een intentieverklaring. 
De grootste boosdoener hierbij is de Verenigde 
Staten, want zij zijn ook de grootste veroorza
kers. Een Amerikaan gebruikt gemiddeld twee
maal zoveel energie als een Nederlander. En 
toch hebben wij het niet slechter dan inwoners 
van de Verenigde Staten. 
De voorstudies van het IPCC (Internationale 
Commissie Klimaatverandering) hebben dus 
nog onvoldoende indruk op hen gemaakt, of 
het moet zijn dat het hen niets kan schelen 
dat de huidige uitstoot van kooldioXide een 
wezenlijk effect heeft op het wereldklimaat. 
Dit ontslaat Nederland niet van de verplichting 
zelf al het mogelijke te doen de uitstoot van 
C02 te beperken en zo een duurzame econo
mie dichterbij te brengen, want ook in Neder
land zoals in alle rijke landen is de uitstoot 
van broeikasgassen groot. Ons land mag dan 
wel de als ambitieus te boek staande doelstel
ling hebben de uitstoot vóór het jaar 2000 met 
3 ä 5% te hebben teruggebracht ten opzichte 
van 1990, concrete maatregelen daartoe blij
ven ult. In de Worldwatch studie uSaving the 
planet" toont Flavin aan dat wind- en zonoe
energie al zeer snel rendabel worden. Kostte 
een kWh windstroom in 1980 nog 32 dollar
cent. nu is dat 7 dollarcent. Een kWh fotovol
talsche elektriciteit (uit zonnecellen) kostte in 
1988 nog 339 dollarcent. Flavin verwacht dat 
dat in 2000 zal zijn gedaald tot 1 0 dollarcent. 
Ook wordt wereldwijd nu al 5600 MW via 
aardwarmtecentrales opgewekt. In El Salvador 
zorgt aardwarmte voor 40% van de elektrici
teit, in Nicaragua voor 28% en in Kenia voor 
11%. 

BRANDSTOFFEN 
De C02 uitstoot kan naast energiezuinige 
bouw ook beperkt worden door alternatieve 
brandstoffen In te zetten, zoals biomassa en 
waterstof. Biomassa is organisch materiaal. 
dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld mo
torbrandstoffen of elektriciteit. In een tijd waar 
steeds meer landbouwgrond uit produktie 
wordt genomen kan het aantrekkelijk worden 
daarop energiegewassen te gaan verbouwen. 
In Nederland, zo blijkt uit een onderzoek in 
opdracht van de NOVEM komt vergassiilg van 
die gewassen in kleinere STEG-eenheden 
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(SThom En Gasturbine) het meest In aanmer
king. De produktiekosten van elektr1dteJt zijn 
dan vergelijkbaar met kleine gascentrales In
dien men rekening houdt met een C02-hefDng 
op het gebruik van fossiele brandstoffen. Ge
$Ch1kte gewaseen zijn populieren, olifantsgras 
(mtscanthus) en stro van wintertarwe en kool
zaad. 
Als door belastlngmaatregelen of anderszins 
de prtjs van benzine en diesel weer verder zal 
stljgen dan komt het gebruik van blomassa als 
motorbrandstof ook ln aanmerking. Hierdoor 
wordt weUswaar ook C02 geproduceerd. maar 
die was daar nog slechts ~n setzoen geleden 
In opgeslagen en In die zin vormt de teelt van 
energiegewassen een belangrtjke biJdrage tot 
het vermlnderen van het broeikas-
effekt. 
Het verwijderen van kooldioxide uit de 
rookgassen van elek.trtctteltsoentrales 
kan ook. maar dat vetklemt de elektrt
citeltsopbrengst met tien procent en 
kost ongeveer tachtig gulden per ton 
teruggewonnen C02. Dit Ujkt daarom 
vooralsnog mlnder zinvoL 

Voor de tweede alternatleve brandstof, 
waterstof, Ugt het grootste potentteel 
juJBt In de OPEC-landen. waar gemak
kelijk een overschot aan zonoe-elek
triciteit gecre!erd kan worden. De 
meeste van hen llggen Immers tn de 
tropen en ziJn woestiJnstaten, waar de 
energieopbrengst per vlerkante meter 
zonnecel bet grootst Is. Zij kunnen 
dus ook In de toekomst belangrijke 
energteleveranders bUjven als men de 
opgewekte elektrtcltett gebruikt om vla 
de elektrolyse van water waterstof te 
produceren. In plaats van olietankers 
varen er dan waterstoftankers. Waterstof is 
een schone brandstof, want bij de verbranding 
ontstaat gewoon weer water. Door deze proce
dure kan de aktteve zonoe-energie daar 
plaatsvinden waar dat bet meest zinvol Is en 
tevens omgezet worden In prt.malre energie die 
overal Inzetbaar Is.. 

WERB.DENERGIEVIURUIK 
De hierboven aangegeven maatregelen zijn een 
belangrijke stap op weg naar duurzame ont
wtkkellng, om niet te zeggen een noodzakel!Jke 
stap. Kljken we naar het energieverbruik In de 
wereld en we plaatsen dat tn een noord-zutd 
verband dan zien we dat het rijke noorden, 
waar eenvijfde van de wereldbevolktng woont, 
75% van de grondstoffen wrbruJkt. Deze situ
atie kan niet blijven voortbestaan. Als de tota-
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Ie wereldproduktie moet vertienvoudigen om 
alle mensen op aarde een redelijk bestaan te 
kunnen bieden, dan zal de technologie vele 
malen emctoter met de natuurUjke hulpbron
nen om moeten gaan. 
Als de welvaart In het zulden stijgt en als de 
gemiddelde Chinees straks net zoveel energie 
verbruJkt als de gemiddelde NoorderUng nu. 
dan zijn de gevolgen niet te overzien. Vijf pro
cent reductie van de uitstoot in Nederland 
mag dan al heel moot zijn, het Ja In dtt licht 
bezien biJ lange na niet voldoende. In dit licht 
Ja het dus ook erg belangruk dat er een tecb
nologteoverdracbt Van. schone energieopwek
king plaatsvindt naar de landen In het Mid
den-Oosten en de Derde Wereld. Ook kan er 

aangepaste technologie ontwikkeld worden, 
zodat men In de Derde Wereld door effictenter 
energiegebruik toch meer welvaart beeft. Vaak 
wordt er uit pure armoede op een open bout
vuur gestookt. Met een boutfornuis kan je met 
minder hout evenveel of zelfs meer warmte 
produceren, waardoor de grond oo.k mlnder 
snel uitput. Er zijn al voorbeelden van projek
ten waarbiJ mensen .ter plaatse leren h~ ze te
gen geringe kosten zelf een zuJnlg fomuta kun
nen maken. In Gao, een stad in bet Oosten 
van MaU la ook al een k.Letne zonoe-centrale 
gebouwd die een bijdrage levert aan de brand
stofvoorztentng. 
Het proces komt langzaam op gang, maar er is 
nog een lange weg te gaan voor bet broeikasef
fect en de daarmee verbonden sUjgtng van de 
zeespiegel een halt toegeroepen kan worden. 

Zonnepanelen In 
Freetown (Siena 

l..eone, West-Afrika) 

19 



20 

Kernongevallenbestriiding 
De Tsjernobyl-ramp van 26 april1986 
schudt de neclerlandse overheid weer 
wakker. Wil kernenergie in Nederland 
een kans blijven maken, dan is het 
absoluut noodzakelijk clat er toch op 
enigerlei wijze tegemoet gekomen worclt 
aan de angstgevoelens van mensen 
tegenover kernenergie. Een sfeer van 
'beheersbaarheid' of 'wij hebben het 
onder controle' kan alleen de definitieve 
nekslag VOór kernenergie voorkomen. 
Die sfeer moet worclen gecreëercl met de 
opzet van rampenplannen voor 
kerncentrales. 

TOINE HUJJSMANS 

In 1989 presenteert de rijksoverheid het "Na
tionaal Plan Kernongevallenbestrijding". Hierin 
wordt beschreven hoe de overheid moet optre
den bij de bestrijding van de gevolgen van 
tkernongevallen. In 1991 verschijnt vervolgens 
'Hoofdlijnen Plan Kernongevallenbestrijding 
Borssele", in 1992 gevolgd door "Hoofdlijnen 
Implementatie Kernenergiecentrale Doel", ge
richt op de vier kernreactoren in het Belgisch 
Doel bij Antwerpen. Beide plannen, zowel dat 
van Borssele als dat van Doel, zijn uitwerkin
gen van het Nationaal Plan. 
In een volgende fase (in 1993?) zullen deze 
beide "plannen in hoofdlijnen" verder worden 
uitgewerkt naar projectorganisaties voor Bors
sele en Doel, die acties en maatregelen zullen 
omzetten in draaiboeken waarmee bestuur
ders en betrokken diensten moeten gaan oefe
nen. 

Het uitwerkingsplan voor Doel is opgesteld 
door een Zeeuws-Brabantse beleidsgroep van 
burgemeesters, onder letding van burgemees
ter Swillens van Ossendrecht. Het plan dat 'de 
organisatorische randvoorwaarden voor over
heidshandelen bij de bestrijding van de gevol
gen van kernongevallen in Doel voor het Ne
derlandse gebied aangeeft', is momenteel on
derwerp van discussie bij verscheidene instan
ties. 
In onderstaand commentaar wordt niet het 
hele plan besproken of uitgelegd. Er wordt al
leen ingegaan op kritieke onderdelen die om 
opmerkingen vragen. 

1. Het is goed dat er nu eindelijk eens serieus 
wordt nagedacht over de problemen met kern
energiecentrales, ondanks het feit dat het na
denken beperkt blijft tot de 'gevolgen van 
kernenergie' en niet over het fenomeen zelf. 
Positief is ook de beoordeling dat een bezin
ning op de gebeurtenissen nà een kernongeval 
het overheidsoptreden zinvol kan doen.zijn als 
er sprake is van een 'net-niet ramp' of een 
'kleine, beperkte ramp'. 

2. Het kernongevallenbestrijdingsplan zal ab
soluut niet werken bij een grote ramp. Er 
wordt gewoonweg geen rekening gehouden 
met het feit dat bij een ernstige ramp èn wes
tenWind mogelijk half Nederland moet worden 
ontruimd. Dit is wel begrijpelijk, omdat dit het 
bevattingsvermogen ver te boven gaat. Mis
schien ook vandaar dat het plan volgens de 
samenstellers vooral is bedoeld voor de eerste 
uren na de ramp, want daarna neemt een na
tionaal beleidsteam de coördinatie over. Of een 
landelijk crisisteam wêl een grote ramp aan 
kan, is echter hoogst onwaarschijnlijk. 

3. Zoals al eerder gesteld, is dit plan gebaseerd 
op het Nationaal Plan Kernongevallenbestrij
ding. Dit NPK is weer gebaseerd op de Kern
energiewel Volgens de artikelen 42-44 van die 
wet hebben burgemeesters de bevoegdheid om 
het grondgebied van hun gemeente bij een 
kernongeval hermetisch van de buitenwereld 
te doen afsluiten. Niemand mag er in, en - er
ger nog - niemand mag eruit! Dit is volstrekt 
onaanvaardbaar. Als mensen uit een gevaren
zone willen vluchten, moet dat kunnen. Van
daar dat het Doel-plan veel meer rekening 
moet houden met een 'spontane, vrijwillige 
evacuatie'. Als er iets mis gaat in Doel, zullen 
duizenden mensen op de vlucht slaan. Het is 
noodzakelijk dat deze mensen worden opge
vangen. Wanneer er radioactiviteit is vrijgeko
men, zullen de mensen moeten worden ont
smet. Daarom moeten de locaties van de ont
smettingscentra van te voren bekend worden 
gemaakt. 
Ex-burgemeester van Utrecht, mevrouw L. 
Vos, onderkent in de Groene Amsterdammer 
(5 augustus '92) het probleem: "Die zaken zijn 
overal uitermate slecht georganiseerd en nau
welijks bespreekbaar" ( .. ) "Sinds Tsjernobyl 
mogen we weer over rampenplannen praten, 
nu moeten we de discussie over vluchtkelders 
niet schuwen". 

4. In dit verband is het aardig nog eens te wij
zen op een uitspraak van Mr. A. W.H. Doeters 
van Leeuwen, de huidige BVD-chef, gedaan tij-
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dens een congres over rampenbestrijding in 
november 1986. Doeters van Leeuwen. toen
tertijd voorzitter van het projectteam Reorgani
satie Rampenbestrijding, karakteriseerde een 
situatle waarbij een mensenmenigte onderhe
vig is aan stress en het wegvallen van sociale 
controle, als volgt •roof, verkrachting, moord 
en doodslag"'. Hierop moet een rampenbestrij
ding ziJn voorbereid. 

5. BIJ een emstig ongeval In (een van) de kern
centrales van Doel, een 'off site emergency', 
kunnen evacuatiezones van 5, 10 of 30 kilo
meter worden Ingesteld. Deze zonering is ge
heel willekew1g. In de evacuatiezone van 5 ki
lometer wonen op Nederlands grondgebied on
geveer 30 mensen. Het zou veel realistischer 
zijn om een evacuatiezone athan.kelfjk te laten 
zijn van windrichting en windkracht. 

6. Een van de noodmaatrege-
len die bij een emstig ongeval 
wordt overwogen Is het al dan 
niet van tevoren uitdelen van 
jodiumtabletten Qodlumprofy
laxe). Het tijdig innemen van 
jodium kan het opnemen van 
radioactief jodium door de 
scblldklleren voorkomen. On
danks het feit dat dit geen be
schenntng biedt tegen andere 
vrijkomende radioactieve lso
topen, kan men toch voorstan
der zijn om deze tabletten nu 
al In potentiêle gevarenzones 
te verspretden en geregeld te 
verversen. Op deze Wijze ko
men de tabletten zeker op de 
juiste plaats. Verder worden 
de mensen constant herinnerd 
worden aan de potentiêle ge
varen waarin men verkeert. 

7. Volgens het plan geschiedt 
de alarmering door een onge
valsmeldlng vanuit de kern
centrale van Doel. De vraag Is of het hier niet 
al m1s gaat Alarmeert Doel ook biJ kleine Inci
denten die evenwel uit kunnen groeten tot gro
tere? 

8. Er Is nog geen eenduidigheid In de afspra
ken met Belgtê over de voorllchting. Hierin 
schuilt een groot gevaar. Net zoals er sprake Js 
van 'spontane evacuatie'. zal er ook sprake 
zijn van 'spontane voorlichting'. Het gerucht ts 
in een dergelfjke situatle Ijzersterk. zeker wan
neer er toch al sprake Is van wantrouwen. 
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9. Tenslotte nog enkele slotopmerkingen. 
a . Js het niet logtsch de kosten voor de gehele 
rampenbesb1jdingsorgantsatle door te bereke
nen 1n de prtjs van atoomenergie, of te decla
reren bij 'Doel'? Daarbij valt te denken aan 
alle meetapparatuur, specJale kleding, ont
smettingsmiddelen, de kosten van oefeningen, 
enzovoorts. 
b. Oefenen, oefenen, oefenent 
c. Zullen hulpverleners ntet gaan lopen? 
d. Nog steeds geldt voor kerncentrales slechts 
een beperkte aansprakeUjkheld blj ongeluk
kc:n. In feite zullen de slachtoffers zelf voor de 
kosten opdraaien. 
e. Het 'plan Doel' kijkt slechts naar gezond
hekls- en vetlJgheldsdoelsteWngen. Er zijn ech
ter meerdere aspecten te onderscheiden, bij
voorbeeld economische of sociaal-economi
sche. Wie gaat er wonen in een gebled dat ooit 

een radioactleve besmettlngszone is geweest, 
laat staan dat er daar nog een huis wordt ver
kocht? 

10. De vier kerncentrales van Doel staan al 
bijna 20 jaar te draaien. Waren wtj dan voor
heen nooit voorbereid op een ramp? Het beste 
rampenbestrijdingsplan voor kerncentrales, en 
verreweg het goedkoopste, blijft gewoon de 
sluiting van kerncentrales. 
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Het post-UNCED-tiidperk 
WllBERT WlllEMS 

LID TWEEDE KAMER GROEN liNKS 

Een van cle weinige c:onae#IIJ rew/#a#en w:rn cle 
milieutop in Rio cle Janeiro is cle onclerlelr.ning ~ 
hel Wereldklimaatverárag Joor 134 lanclen. Ook cle 
EG en cle VS hebben onclerlelc.nc/, cle meeste OPEC· 
/ancien niet. En daarmee is ook wel zo'n beetje cle 
Ieracht en reilcwijáte van het verdrag geschetst. Er 
worden fenmt woorclen gewijd aan cle nooclzaalc om 
k>t energiebesparing Ie komen maar er sloail geen 
dwingende Iermijnen in waominnen bt Fors. C02· 
reducties geleomen elient Ie worden. Het volt op clat in 
vrijwel alle artikelen van cle conventie een 
onclerscheicl worck gemaald tus.n cle wrplichtmg.n 
van cle ontwilclcelcle landen • woatbij cle voonna/ige 
communistische laKJen een aparte positie hebben 
geleregen • en cle ontwilclcelingslanclen. Voor cle 
laatste is een stijging von cle 
C02-emissies voorzien, 
gelet op cle absolute 
priorifeit clie gegeven worclt 
aan annoecle-bestrijcling en 
sociaal-economisch. 
ontwilclc~mg. Hunbijá~ 
aan cle cloelwHingen van 
hel verdrag is aiiKmkelijk 
gestelel van cle wija 
waatep cle rijlee /ancien 
financiën en technologie 
averclragen. He/00$ zijn 
ciaorover geen harde 
afsprolcen gemaald, 
voorlopig elient alles op 
vrijwillige basis Ie 

gebeuren. 

Je leunt op vele manieren 
tegen clit verdrag aanlcijlcen. 
Dat gelclt trouwens voor cle 
meeste afspralcen clie in Rio 
zijn gemaald. Als ;e als 
uilgangspunt neemt clat cle weslerse werelcl bezig is 
om cle aarcle langzaam maar aleer Ie vernietigen 
cloor haar verspillingseconomie clan zijn veel 
clrostischer stappen noclig clan clie nu zijn geut. En is 
het cle vraag of er nog wel tijcl zal zijn om cle rompen 
clie op ons af leomen af Ie wenden. De meer 
optimistische geesten, en claartoe behoren zslcer cle 
minislers Pronk en Aklers, benaclrulclcen clat er nu een 
begin van afspraken ligt waatep vercler gebouwel kan 
worcleo. En clat ligt oolc wel in cle lijn cler 
vetW'CJChlingen omelat milieurampen ons niet bespaorel 
zullen blijven. Ook cle groter worclencle lelooi tussen 
Noorcl en Zuicl mi op cle mondiale agencla blijven 
slaan, Ie beginnen op cle Algemene Vergoeiering ~n 
cle Verenigcle Naties in september. Daar zal ook over 
een post-UNCED-orgaan besloten moelen worden clie 

cle bewalcing van Agencla 21 lol hoar hoofdtaaie 
krijgt. Een clerJe invalshoelc legt cle 
wrantwoon:lelijlcheicJ ~ verdere slappen bij cle 
afzoncletlijlee lancJen, zowel in cle weslww wwelcl als 
in het Zuiden. Gelegenheiclscoali,.,, bijvaorbeelcl 
binnen cle EG, zijn nooclzalcelijle om het proc»s oncl.r 
clrule Ie houclen. Het is claarom een gemiste lcans clat 
het initialief van oncler anc/ere Ooslenrijle en Nauru, 
om samen een verlclaring uit Ie fJf1VfN1 tot 
verc/ergoancle recludiecloelstellingen en 
besparingsprogramma's, niet is doorgezet. Ook 
Neclerlancl heJt zich uiteinclelijle tetvggetroldcen, 
voorc:J onder clrulc Win cle EG. De eigen EG-verlclaring 
clie ciaorop volgele was een h«haling van hel eerrler 
cloor cle EG-milieuroacl in mei ingenomen stanelpunt 
clat gestreefd worrit naar een C02-stabilisatie in 
2000, met gebruilcmaleing van economische 
instrumenten. Lees.: heFfingen. 

Terecht heelt minister Aleiers na 
afloop van cle UNCED 
verlJaarcl clat cle alsproleen in 
Rio hem sterleen in zijn sfr.ven 
om in N«/erranc/ een 
energieheHing in Ie wwen. Als 
Europa als geheelloleen 
slobi/isafie van cle C02-uits#oot 
wil komen in het jaar 2000, 
clan is het onvennijcle/ijle clat 
een lancl, waar cle uitstool 
aanzien/ijle hoger is clan het 
gemiclcJelcle, een extra 
inspanning levert groler is clan 
cle 3% uit het regeeralclcoorcl. 
De vraag is ol cle 1'89"ring 
uver het advies van cle 
Commissie Wolfson clîe 
consequentie zal trelclcen. Dit 
stan4wnt is nu in 
voorbereiding en wordt 
waarschijn/ijle samen met cle 
Miljoenennolo 1993 op cle 

clercle clinsclag van september belcencl gemaald. 
Gelulclcig hebben consumentenorganisaties en 
valebeweging allaten weten een roclicaler beleid te 
steunen. De milieu-organisaties roepen claar al jaren 
om. En zelfs binnen cle inclustrie is het energie· 
b.wustzijn groeiende, aleer waar men inziet clat clit 
tot besparingen en efficiënter concurrentie mlleiclen. 
Japan heeft bew.an clat ene11Jie-exlensivering cle 
economische positie niet hoeft Ie verslechteren. 
Kortom, het Werelclldimaatverclrog en cle anc/ere UN
CED-afspraleen zijn een nuffige stimulans om natio
naal cle strijcl voort te zetten in cle richting van een 
duurzame economie. Maar UNCED heelt oole laten 
zien clat clie strijd niet maleleelijk gewoonen kan wor

Jen. 
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(ADVERTENTIES) 

asselaar Klimaatbouw BV 
U komt als woningbeheerder bouw
fysische problemen tegen. U wilt 
het onderhoudsbBleid verbeteren. 
Soms moeten er nieuwe oplossingen 
komen. 
Uw werkterrein raakt dan aan de 
specialismen van Klimaatbouw: 
- energiebesparingsplannen 
-advies binnenmilieu 
- ontwerp van zonneboilers, serres, 

gevelsystemen 
-onderzoek naar onderhoudsbeleid. 

ontwerp- & adviesbureau Crabethstraat 38 B 2801 AN Gouda telefoon 01820 - 16572 fax 28911 

Technie~ ~an anders ... 
Een exc;ursie bij Oe T-Il Ambechten betekent een unieke 8MII"Ing. 
Je krijgt ding«~ te ~ien. die je in .. n oogopsllg dufdelijk maken dat techniek 
wet de!ltfijk indn kan: mensvriendelijk en niet mil~. En toch 
effectief. duunum. betulbur zelfs. 'tls ook een unieke eNtring omdat je 
al• beloek4r (eftiid een kleine 01'08111 I YOIIedi9..,. je trekken komt: Een 
Milliet nOdig (fV8( je hult, e>ve< de verwerming, de -lichting, avet de bOuw 
look voor teflli~nder9rondse bOuw I l? Over wat•zui-ing of ·bnl>lringl 
o- een ligfiets of een tegelkac:het? o- stenCilen of (fV8( zelfbOuw van 
een _.ktuig. een tegelkac:het, een oven. enz.? Over milieuvriendelijk 
-~ Het hOort •bij en u kri111t het. m6t een lekkere ~oP koffie, voor 
f6,· p.p. Elkeveert>en dagen 011 zatetdagmorgen, na aankomst bus om 
10.30 uur. Gr119 telefoniiCh •nmelden: 04116· 72621. 
Alternatiwe TeeMlek Oe TwMif Amblchten, Boxtel. 

Rom~ij~en 

~ TONZON 
iJ.>~ Vloerisolatie 

Zeer h~~ isolatiewaarde 
(TNO getest) 

Drukkerij 
..... '-" .. -"""'I a do 
Drukkerij Mezclado v.o.f. 
Lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 44 22 99 

Nu 30% subsidie 
op een complete 
aanpak van de koude vloer en 
de (vochtige) kruipruimte. 
Bel voor meer informatie: 

@ 053-332391 . 

~::;;--~ ~~ir?~latie 
Veilig voor houten vloeren 

Oplossing voor vochtproblemen 

Zeer gunstige milieubalans 

Al meer dan 10 jaar de tijd 
ver vooruit DROGE KRUIPRUIMTE Postbus 1375, 7500 BJ Enschede. 
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Brandstof 

AAN DE ZON ZAL HET NIET 
LIGGEN 

Zonne-energie leverl een belang
rijke bijdrage aan bestrijding van 
broeikaseffect en verzuring van 
hel milieu. Daarom voeren het 
PON en hel gnergieburo De Knijp
kal te Tilburg een campagne om 
hel gebruik van zonneboilers te 
stimuleren. In het najaar worden 
er in zeven Braba ntse sleden in
fonnatie-avonden over zonneboi
lers gehouden. 
Hel slarlschot hiervoor wordt ge
geven melde presentalie van de 
broch u re 'Aan de zon zal het nie l 
liggen'. Deze is vooral bedoeld 
voor mensen die geïnteresseerd 
zijn In de mogelijkheden van zon
ne-energie en er nog veel vragen 
over hebben. 
De broch u re Is t.e verkrijgen door 
f 4. - over te maken op giro 
108 1447 tnv PON Tilburg, ovv 
'Zonne-brochure· . Wie meer exem
pla ren wil. kan con tact opnemen 
mel hel PON: Postbus 90123. 
5000 LA Tilburg, 013 - 35 15 35. 

VEILIGE KERNCENTRALE 

De enige kerncentra le in helland 
wat voorheen Joegoslavië heelle, 
slaat nu in S lovenië. In Krsko bij
na op de grens mel Kroatië, op 50 
kilometer ten westen van Zagreb 
(Kroatië) . Het is niet bekend of de 
Serviërs (Belgrado) nog aspira ties 
hebben om de 632 MW centrale In 
lepalmen of aan narden te schie
ten. Voorlopig ls Nukleama 
Elekl.J·arna Krsko een 'veilige' 
kerncentra le. 

KERNFUSIEKOMKOMMERS 

Zoals andere jaren hebben we ook 
deze zomer zillen wachten op 
nieuws rond kernfusie. Diljaar 
vie l er geen voorui lgang te mel
den. Opvallend Is dat in andere 
jaren juis t in de zomerUjd berich
ten over 'doorbraak in kemfusle
ondenoek' verschenen. Een kwes
Lie van komkommerlijd? De a fge
lopen maanden konden de media 
volop kopij vergaren over sport en 
oorlogen . 
Toch was er nieuws. De Verenigde 
Staten. Japan, de EG en Rusland 
gaan samen een mondiale kernfu
sledemonslraliereaclor bouwen en 
fina ncieren. Voor de komende 6 
jaar wordt een bedrag van J mil 
jard dollar uitgetrokken. verdeeld 
over de vier partners. Volgens VS 
minis ter voor Energie J. Wamkins 
"een mijlpaal in de ontwikkeling 
van een veil ige, 111tlieusparende 
energiebron voor de komende 
eeuw". Zo'n opmerking is ook 
geen 'doorbraak' le noemen. 

NOG MEER STROOM 

Mel elekl.Jische stroom is meer 
mogelijk dan verlichten, ver.var
men of mechanische arbeid. Dat 
is de conclus ie van hel Centrum 
voor Elektrolechnologie, het inno
vaUec:entrum van de I<EMA. Elek
lriclleil kan ingezet worden om vla 
microgolven verontreinigde opper
vlaktelagen van beton 'af lepel
len·. Infraroodver.varmlng, pulsco
rona en Jnd u dieovens zijn a ndere 
nieuwe loepasstngen. En pyroly
seren van a utobanden. luchtmes
systemen (geforceerde snelle dro
gin g) en poedercoating (schilderen 
zonder oplosmiddel). 
Hoe komt hel loch dat het 
stroomverbruik steeds maar toe
neemt? De SEP (Samenwerkende 
Eleklririleils Produkliebedrijven) 
uit openlijk haar vrees dal een be
sparing van 20% rond de eeuw
wisseling nauwelijks mogelijk is 
~zonder de lotale consumptievrij 
heid Ler discussie te stellen". Hel 
is de hoogste tijd voor een goed 
gesprek lussen SEP en KEMA. 
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