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Redactioneel 

0 zon of ozon? 

In de Extremadura in Zuid-Spanje heerst al enke
le jaren een extreme droogte. Honderden men
sen in de Verenigde Staten zijn deze zomer om
gekomen door de warmte. Nederland was dit en 
vorig jaar ook een heus land onder de zon. Deze 
tropische temperaturen veroorzaakten overlast 
door smogvorming en gaven aanleiding tot veel 
klachten. Het devies tijdens de hitte luidde: bin
nen blijven en niets doen. 

De Nederlandse milieubeweging roept al jaren 
om meer toepassing van zonne-energie. Mensen 
hadden afgelopen juli alle aanleiding om over het 
weer te praten, maar verder wordt nauwelijks iets 
met de energie van de zon gedaan. 
De zon dreigt op deze manier aan haar eigen 
succes ten onder te gaan en wordt het graf inga
prezen. In alle gevallen is de energievoorziening 
er niet bij gebaat. Het wordt de hoogste tijd voor 
een serieuze plaats voor zon en energie in Ne
derland. 
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Sober en eenvoudig? Zo zou deze aflevering 
betiteld kunnen worden. Om financiele redenen 
heeft de redactie de layout in eigen hand moeten 
nemen. Dit jaar zal de papierprijs met 30 procent · 
oplopen. In eenvoudige stijl gaat allicht naar het 
jaar 2000. 

'Allicht' is een uitgave van de Stichting Allicht 
die zich inzet voor een mens- en milieu-

vriendelijk energiebeleid. 
Geen kernenergie of kolen, maar doelmatiger 
gebruik van energie en zoveel mogelijk aan
wending van duurzame bronnen als zon en 

wind. 

Ingezonden artikelen of brieven kunnen door 
de redactie worden bekort. Ondertekende 

artikelen geven niet noodzakelijk de mening 
van de redactie weer. Overname van de tekst 
wordt toegejuicht, mits met bronvermelding. 

Voor overname van foto's en illustraties dient 
men contact op te nemen met de redactie. 
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Kritische kanttekeningen bij nieuw initiatief 

Groene Stroom 

Philippe Spapens Kiezen voor ,t milieu 

Afgelopen zomer begon de Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM) 
met het aanbieden van "Groene Stroom" aan consumenten. Groene Stroom wordt opge
wekt met windenergie, waterkracht, zonna-energie en biomassa. Na een introductie
campagne in Tilburg zal Groene Stroom vanaf deze maand in het hele verzorgingsge
bied van de PNEM te koop zijn. Het Wereld Natuur Fonds steunt dit initiatief, dat 
waarschijnlijk ook bij enkele andere energiebedrijven navolging zal vinden. 

De PNEM beschikt op dit moment slechts over 
29 windmolens. Hiermee kunnen maar 5.000 van 
de 700.000 huishoudens (minder dan één pro
cent) op een duurzame manier van elektriciteit 
worden voorzien. De belangrijkste aanleiding 
voor dit initiatief is waarschijnlijk het feit dat on
der de bezielende leiding van minister Wijers de 
financiêle ondersteuning van windparkèn tot nul 
gulden is beperkt. Dit jaar wordt nog een bedrag 
van 36 miljoen gulden beschikbaar gesteld door 
het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 
volgend jaar echter worden door dit ministerie, 
waar de verinnerlijking van het milieu grote 
hoogten bereikt, geen subsidies meer verleend. 
Een deel van de wegvallende subsidies wordt 
gecompenseerd door de energieheffing voor 
kleinverbruikers. In totaal wordt het verschil tus
sen de kostprijs van windenergie en onduurzaam 
opgewekte elektriciteit echter toch groter. Omdat 
de PNEM daarnaast ook wel inziet dat olie en 
aardgas de komende decennia steeds schaarser 
worden en het broeikaseffect versterken, wil ze 
meer duurzame energiebronnen gaan exploite
ren. 

To do good or not to do •••. 

Half juni is in de gemeente Tilburg de introductie 
van Groene Stroom gestart. 15.000 Huishoudens 
ontvingen een brief en folder. Uit marktonder
zoek was gebleken dat de helft van de klanten 
20 gulden per maand meer voor Groene Stroom 
een redelijke prijs vonden. Van het totaal zei 1 0 
procent voor dat bedrag beslist Groene Stroom 
te willen kopen. Toch had de PNEM niet als 
voorlopig doel 1.500, maar slechts 400 deelne
mende huishoudens vastgesteld. De voorzichtige 
opstelling van de PNEM bleek juist te zijn, want 
in Tilburg hebben zich 500 mensen aangemeld. 
Het voorlopige doet is hiermee royaal gehaald. 

De milieubewuste Nederlanders (3 tot 5 procent) 
hebben dus netjes het formulier getekend, terwijl 
de rest de papieren in de container heeft ge
gooid en dubbeltjes uitspaart om naar een uit
drogend Spanje te kunnen vliegen. Wederom 
blijkt dat de inzet voor een beter milieu in Ne
derland met de mond wordt beleden en niet vrij
willig met de portemonnaie. 

Vanaf deze maand probeert de PNEM in ieder 
geval nog eens 4.500 mensen bereid te vinden 
om iets te doen voor een duurzame toekomst. 
Daarna wordt een wachtlijst aangelegd. De 
PNEM mag immers niet meer Groene Stroom 
verkopen dan ze kan aanbieden. Pas wanneer 
de capaciteit van Groene Stroom boven de 
5.000 huishoudens stijgt, zal deze aangeboden 
worden aan klanten die op de wachtlijst staan. 

Kostenplaatje 

En hoeveel betalen de milieubewuste klanten 
van de PNEM dan extra om de kortzichtigheid 
van Wijers en de onwil van de gemiddelde Ne
derlander (95 procent) te compenseren? De 
PNEM heeft besloten Groene Stroom tegen de 
gemiddelde kostprijs te verkopen om op de ex
ploitatie van windenergie geen verlies te lijden. 
En om geld opzij te zetten voor een groene toe
komst. Inclusief BTW kost een kilowattuur Groe
ne Stroom 27,61 cent. Een normale, onduur
zaam geproduceerde kilowattuur kost 18,71 
cent. Per kilowattuur kost Groene Stroom dus 
8,9 cent meer. Bij een gemiddeld verbruik van 
3.000 kilowattuur betaalt een klant ongeveer 22 
gulden per maand meer. 
Vanaf volgend jaar zal dit verschil kleiner wor
den, omdat dan de energieheffing voor kleinver
bruikers ingevoerd wordt. Hierdoor zal de elektri
citeitsprijs stijgen met circa 3,5 cent per kilowatt-
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uur (inclusief BTW) voor het verbruik boven 800 
kiloWattuur. Daarbovenop komt nog de zoge
heten MAP-toeslag van 0,26 cent. MAP staat 
voor Milieu Aktie Plan. Hiermee proberen de 
energiebedrijven een bijdrage te leveren aan de 
reductie van de uitstoot van kooldioxide door Ne
derland met 3 tot 4 procent in 2000 ten opzichte 
van 1990. De Groene Stroom-huishoudens hoe
ven deze heffingen natuurlijk niet te betalen. Ze 
betalen dan per maand ongeveer 16 gulden ex
tra. Al met al groeien de prijzen van windenergie 
en onduurzaam geproduceerde energie steeds 
meer naar elkaar toe. Wanneer het aantal wind
molens toeneemt, zal de prijs van windenergie 
zelfs nog verder omlaag gaan, omdat de inzet 
van windmolens dan efficiênter zal zijn. 

Gelijke monniken, gelijke kappen? 

Maar waarom vraagt de PNEM niet aan alle 
700.000 huishoudens een heel klein beetje in de 
buidel te tasten door de prijs van een normale 
kilowattuur iets te verhogen? Het is toch niet zo 
vreemd om te verlangen dat iedereen een steen
tje bijdraagt aan de omschakeling naar duur
zaam geproduceerde elektriciteit? Een klein 
rekensommetje leert dat de PNEM rond de één 
miljoen gulden aan extra inkomsten wil krijgen 
van 5.000 huishoudens via Groene Stroom. Per 
jaar zou dit voor de 700.000 klanten van de 
PNEM het enorme bedrag van ongeveer 1,43 
hele guldens betekenen. Oftewel een stijging van 
minder dan 0,02 cent per kilowattuur (0,08 pro
cent). Volgens mr.P.G. van Dam van de PNEM 
kan het ophoesten van zo'n gigantische prijsstij
ging echter niet van de consument verlangd wor
den. 

In haar eigen voorlichtingsmateriaal is de PNEM 
er trots op dat ze voor elektriciteit één van de 
laagste tarieven in heel Nederland heeft. Een 
stijging van 0,08 procent lijkt voor de Brabantse 
huishoudens daarom niet echt dramatisch en 
onacceptabel. Van Dam vindt dit echter niet 
stroken met het beleid van de PNEM. Het beleid 
is namelijk om een zo laag mogelijke prijs te 
hanteren. "In een liberaliserende energiemarkt is 
het van levensbelang om een zo laag mogelijke 
prijs te kunnen bieden." 

Een groene toekomst 

Het is hoe dan ook positief dat de PNEM pro
beert het aandeel van Groene Stroom te ver
hogen. De inkomsten van Groene Stroom zullen 
gebruikt worden voor uitbreiding van duurzame 
energiebronnen. De PNEM heeft het ambitieuze 

plan opgevat om in 1998 minstens 60 megawatt 
windvermogen te verspreiden. Hiermee kunnen 
35.000 huishoudens van duurzame stroom wor
den voorzien. Door de bouw van windmolenpar
ken van 5,25 MW (1995), 10,4 MW (1997) en 16 
MW (1998) stijgt het productievermogen van 16 
MW tot 47,65 MW. Voor de overige megawatts 
zoekt de PNEM naar geschikte lokaties voor 
windmolens naast de inzet van waterkracht, zon 
en biomassa. Waarschijnlijk zal ze ook Groene 
Stroom uit het buitenland moeten kopen. Intus
sen bestaan er bij andere energiebedrijven als 
EDON, Energiebedrijf Amsterdam en mogelijk 
ook bij NUON plannen om Groene Stroom te 
gaan verkopen. Ze kunnen daarbij gebruik ma
ken van de door de PNEM geïntroduceerde 
naam Groene Stroom. 

Als Groene Stroom aanslaat, zullen volgens de 
PNEM nieuwe mogelijkheden ontstaan om bin
nen vijf jaar extra productievermogen te bouwen. 
Daarmee kunnen dan 100.000 huishoudens (14 
procent) van Groene Stroom worden voorzien. 
Dit lijkt op het eerste gezicht een erg optimisti
sche inschatting gezien het lage percentage 
huishoudens dat ook daadwerkelijk bereid is om 
vrijwillig de beurs aan te spreken voor duurzaam 
geproduceerde elektriciteit. Toch denkt de PNEM 
dat dit mogelijk is. Ten eerste zal de prijs van 
Groene Stroom steeds meer de prijs van onduur
zame stroom benaderen. Hierdoor zal de drem
pel steeds lager worden voor de consument om 
te besluiten Groene Stroom te nemen. Ten twee
de hoopt de PNEM dat positieve mond-op-mond 
reclame en naamsbekendheid van Groene Str
oom meer mensen over de drempel zal trekken 
dan de huidige 3 tot 5 procent milieubewuste 
huishoudens. Als dit lukt, dan heeft de PNEM 
terecht eerst het milieubewustzijn van een kleine 
groep aangesproken in plaats van de collectieve 
last te verhogen. Toch zou dit laatste vanuit het 
principe 'de vervuiler betaalt' eerlijker zijn en het 
zou de omschakeling naar duurzame energiepro
ductie versnellen. 

Hoe sneller de energiebedrijven omschakelen op 
duurzame stroom, hoe beter hun positie in de 
aanstaande duurzame energiemarkt zal zijn. 
Voor een efficient producerende maatschappij 
als de PNEM zou een verhoging van de prijs van 
'gewone' stroom met bijvoorbeeld 0,02 cent per 
kilowattuur het overwegen waard moeten zijn. 
Langs deze weg zou ze haar concurrentiepositie 
in een in de nabije toekomst duurzame energie
markt kunnen veilig stellen. 
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De ramp gaat maar door .... 

Tsjernobyl 

Peer de Rijk 

In de Oekrai"ne kwam net voor de zomer de internationale anti-kernenergie-beweging 
bijeen om de tiende herdenking van de ramp in Tsjernobyl voor te bereiden. Een 
verslag. 

Hoe leuk reizen per trein ook is, na 40 uur ver
lang je wel even naar iets anders. Maar nog tien 
uur lang blijft het Wit-Russische en het 
Oekraïnse landschap hetzelfde: groots, kaal, 
mooi en vooral ontzettend leeg met slechts af en 
toe een dorpje. In de miljoenenstad Kiew vraag 
je je af waarom mensen niet terugkeren naar het 
platteland. Op deze grond moet het mogelijk zijn 
genoeg te verbouwen om in leven te blijven. 
Later wordt duidelijk dat dit steeds meer gebeurt. 
Mensen die in de afgelopen jaren naar de stad 
trokken (onder het communisme genoot het 
stadse leven meer aanzien), gaan nu weer terug 
naar het platteland. In de stad heerst armoede 
en zelfs honger. Het platteland is vruchtbaar en 
ligt nog braak. 

Treurigheid 

De herdenkingsbijeenkomst van de ramp in 
Tsjernobyl vindt plaats in een voormalig commu
nistisch partijbonzen-paradijs in de buurt van 
Kiew. Het zal jaren geleden prachtig zijn ge
weest en vergeleken bij de adembenemende 
vuiligheid van Kiew is het in ieder geval schoon. 
De treurige situatie van het land valt voorlopig 
het meest op. Niets doet het meer, niets wordt 
gemaakt en alles stort langzaam in. Mensen zijn 
alleen nog maar bezig de dagelijkse kost bij 
elkaar te scharrelen. Ze verdienen te weinig om 
werken aantrekkelijk te vinden. Dus wordt er 
nauwelijks post bezorgd, is er geen openbaar 
vervoer en is er slechts af en toe water en elek
triciteit. Helaas wordt dat kleine beetje elektrici
teit opgewekt met de goedkoopste en smerigste 
bronnen: bruinkool en vooral zware stookolie. De 
situatie is zo slecht dat werken bij een milieu
organisatie een luxe is geworden. De mensen 
hebben wel wat anders aan het hoofd. Als je 
geen financiêle ondersteuning uit het buitenland 
krijgt, moet je drie anderen (familie meestal) 
voor je aan het werk hebben om jezelf vrij te 
maken voor ideêel werk. 

Op de miniconferentie ter voorbereiding van de 
tiende herdenking van de ramp in Tsjernobyl zijn 
relatief veel Russen en Wit-Russen, verder men
sen uit de Baltische- en Balkan-staten en een 
handvol Westerlingen. De Oekrainse niet gou
vernementele organisatie 'Eco-Express' organi
seerde de conferentie samen met de Duitse 
Heinrich Böll-stichting die ook alle kosten op zich 
nam. De Westerlingen zijn vooral door-de-wol
geverfde conferentie-tijgers die niet veel anders 
doen dan de hele wereld overvliegen om bijeen
komsten van de internationale anti-kernenergie
beweging bij te wonen. Een groot verschil in 
ervaring, kennis en arrogantie met de mensen 
uit het voormalig Oostblok waardoor de bespre
kingen af en toe moeizaam verlopen. De eerste 
dag wordt besteed aan het uitwisselen van infor
matie uit de deelnemende landen, een overzicht 
van de stand van zaken op politiek-nucleair ge
bied en van de sterkte van de diverse milieube
wegingen. Schrijnend zijn de verhalen van de 
mensen uit de Oekraïne, Rusland en Wit-Rus
land: erg veel slachtoffers van de ramp, geen 
geld om er iets aan te doen, een overheid die 
het laat afweten, grote onbekendheid bij de be
volking, geen gezond voedsel en geen medische 
voorzieningen. Duizenden kinderen zijn mis
maakt en er is geen geld, geen mogelijkheden. 
Veel van hen zijn er al zo lang mee bezig dat ze 
zelf niet meer warm of koud worden van hun 
eigen verhalen. 

Met een zekere blijmoedigheid en een enorme 
kracht om door te gaan, blijven ze het proberen 
en vertellen ze dat ze een gelegenheid als deze 
willen aangrijpen om ons (de Westerse deelne
mers) ervan te overtuigen dat er wat moet ge
beuren. De tiende herdenking mag niet onge
merkt voorbij gaan. Actie is gewenst, variêrend 
van slachtofferhulp tot voorlichting aan de bevol
king. De eigen overheid moet onder druk gezet 
worden om in ieder geval onderzoek te doen 
naar de precieze omvang van de ramp. De Wes
terse atoomlobby moet gestopt worden de GOS-
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staten almaar te stimuleren (en te chanteren) 
door te gaan met de ontwikkeling van kernener
gie. Oe internationale atoomlobby bereidt zich, 
met de tiende herdenking in het vooruitzicht, 
voor op een groot 'bagatalliseringsoffensief. Hun 
boodschap zal zijn: "De ramp was tien jaar gele
den en de gevolgen vielen mee. Het ging om 
een sterk verouderde centrale; zoiets kan in het 
Westen nooit gebeuren. Als wij oude centrales ih 
het oosten mogen oplappen of ze nieuwe mogen 
verkopen zal zoiets nooit meer gebeuren. Dan 
kunnen deze landen eindelijk uit het economi
sche dal klimmen". De Wereldgezondheidsorga
nisatie van de VN (WHO) en de International 
Atomie Energy Agency (IAEA) hebben publika
ties en conferenties op stapel staan. De interna
tionale anti-kernenergie-beweging moet hier wat 
tegenover zetten, zoveel is duidelijk. 

Maar één op de drie kinderen wordt ge
zond geboren ... 

Volgens officiêle cijfers van het OekraT
nsche ministerie voor Gezondheid is meer 
dan 60 procent van het landoppervlakte 
besmet met waarden hoger dan volgens 
internationale criteria toegestaan. Onge
veer zeven miljoen mensen teven nog in 
dit gebied, waaronder de vier miljoen Inwo
ners van Klew. In 1992 zijn 33.000 mensen 
gestorven aan direct aan de ramp gerela
teerde ziekten. In hetzelfde jaar werden 
500.000 kinderen met afwijkingen geboren. 
Slechts één op de drie zwangere vrouwen 
brengt een gezond kind ter wereld. 

Grote verschillen 

Maar de grote verschillen wreken zich. De HBF, 
financier van het congres en dus een sterke 
partij, wil rond 26 april 1996 in Klew een grote 
conferentie organiseren met de geêngageerde 

· wetenschap en milieu-organisaties. De HBF wil 
vooral wetenschappelijk tegenonderzoek het licht 
doen zien. De organisatie wordt hierin gesteund 
door met name de Russen en in mindere mate 
de andere deelnemers uit het voormalig Oost
blok. De Westerse anti-kernenergie-activisten 
weten uit ervaring dat feiten belangrijk zijn, maar 
dat politieke druk essentiêler is. Om gelijk te 
krijgen is druk nodig en die moet je organiseren 
en stimuleren. Zij pleiten dan ook voor campag-

nes, acties en massale bijeenkomsten die na
tuurlijk begeleid moeten worden met nieuw ma
teriaal en eigen onderzoek. De discussies zijn 
soms fel en hard. De anti-kernenergie-beweging 
zegt het niet zo belangrijk te vinden of er nou 
220.000 of 250.000 mensen zullen sterven aan 
de gevolgen van de ramp. Belangrijker is dat je 
kunt zeggen dat de ramp nog steeds doorgaat, 
dat de omvang nooit helemaal duidelijk zal wor
den. En dat een nieuwe ramp, ook in het Wes
ten, elke dag opnieuw mogelijk is en dat er dus 
gestopt moet worden met het opwekken van 
atoomstroom. De bevolking daar heeft vooral 
behoefte aan objectieve, exacte gegevens. Ze is 
te lang voorgelogen om door algemene verhalen 
geraakt te worden. Het gaat er daar nog om 
gelijk te hebben. 

Op initiatief van met name deelnemers uit het 
Westen werd besloten toch te gaan werken aan 
campagnes gericht op bewustwording en politie
ke druk op bijvoorbeeld de EG, Westerse finan
ciers en de industrie. Voor Nederland neemt 
Milieudefensie het op zich om nationale activi
teiten te gaan initiêren en coördineren (voor 
meer informatie: Peer de Rijk, Milieudefensie). 
Het vinden van voldoende geld en actieve men
sen is echter een reêel probleem, niet alleen in 
Nederland. Toch zullen veel kleinere en grotere 
actles plaats gaan vinden, als broodnodig tegen
wicht tegen de propagandamachine van de 
atoomlobby. 

Ondanks alle verschillen was Kiew een inspire
rende bijeenkomst. De noodzaak om in actie te 
komen is groot, het appèl wat gedaan wordt 
indringend. Voorlopig werkt Milieudefensie plan
nen uit die gericht zijn op enerzijds ondersteu
ning van anti-kernenergie-organisaties daar en 
anderzijds het onder druk zetten van de Neder
landse overheid om binnen de EG te pleiten 
tegen hulp bij het in stand houden van de nucle
aire nachtmerrie in het voormalig Oostblok. 
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Vulkaan temperde wereldklimaat tijdelijk 

Het Pinatubo-effect 

Wim Kersten 

Een vulkaanuitbarsting betekent altijd een ramp voor de omgeving. Maar een ramp 
heeft soms ook 'positieve' gevolgen. De Pinatubo-eruptie leverde overwerk op voor de 
wetenschap, en had tijdelijk een remmende uitwerking op het broeikaseffect. Voor de 
ozonlaag was het weer een ramp. Daarnaast blijven er op de Filipijnen raadsels be
staan omtrent de oorzaak van de eruptie. 

Het noordelijkste eiland van de Filipijnen, 
Luzon, is op 16 juni 1991 het toneel van de 
zwaarste vulkaanuitbarsting van deze eeuw. 
Voor de wetenschappers een 'godsgeschenk', 
voor de discussie rond de toename van het 
broeikaseffect een katalysator en voor de 
ozonlaag een ramp. Driehonderdachttien Fi
lippino's verliezen hun leven en 200.000 moe
ten snel worden geêvacueerd. 

Vier jaar na de enorme eruptie van de Pinatu
bo staat vast dat deze uitbarsting tussen me
dio 1991 en eind 1992 een remmende invloed 
heeft gehad op de toename van het broeikas
effect. Het jaar 1992 was één van de koelste 
in de afgelopen dertig jaar. Drie wetenschap
pers (P.McCormick, L.Thomasen en Ch.Trep
te) beschreven in 'Nature' (februari 1995) het 
resultaat van een uitgebreid onderzoek naar 
het Pinatubo-effect. Hun conclusie is dat het 
effect langzaam is uitgewerkt en dat de op
warming van de aardatmosfeer weer ongehin
derd doorgaat. Dat zou goed nieuws beteke
nen voor de ozonlaag, want de aêrosolen die 
vrijkwamen, vormden in de atmosfeer chemi
sche reacties, waarbij tamelijk onschuldige 
chloorverbindingen werden omgezet in chloor
atomen die de ozonlaag afbreken. 

temperatuurdaling 

Met de eruptie steeg een pluim wolken en as 
tot 30 kilometer hoogte in de stratosfeer. Men 
schat dat een totale hoeveelheid van 30 mil
joen ton waterdamp, zwavelgassen en 
aêrosolen de atmosfeer werd ingeslingerd. Oe 
eruptie van de Tambora in 1815 op Sumbawa 
(lndonesiê) zorgde voor een uitstoot van 100 
miljoen ton, terwijl de Krakatau in 1883 voor 
50 miljoen ton de lucht in blies. Als gevolg van 

de Tambara-uitbarsting werd de zomer van 
1816 in Midden-Europa de koudste sinds twee 
eeuwen: "het jaar zonder zomer". 

De Pinatubo-wolk is rond de aarde gaan dwa
len, in westelijke richting. Volgens satelliet
waarnemingen bewoog de wolk zich op een 
hoogte tussen 22 en 27 kilometer over de eve
naar, tussen 20 graden zuiderbreedte en 30 
graden noorderbreedte. In ongeveer 22 dagen 
werd een baan rond de aarde afgelegd. Door 
uitregenen is de wolk langzaam verkleind en 
tenslotte na vier jaar volledig verdwenen. 
De C02-emissie van de eruptie, circa 60 ton 
kooldioxide, was aanmerkelijk minder dan de 
30.000 ton kooldioxide die jaarlijks wereldwijd 
wordt veroorzaakt. Toch heeft de Pinatubo de 
verdere opwarming van de aarde licht ver
stoord als gevolg van de aêrosol-uitstool De 
microscopisch ldeine aêrosolen (kleiner dan 2 
micrometer) hinderen een deel van de inval
lende zonnestraling. Er zijn aanwijzingen dat 
Plnatubo een indirect meetbaar effect heeft 
gehad op de concentraties van broeikasgas
sen. Een lagere oppervlaktetemperatuur (in 
1992) kan het gevolg zijn geweest. NASA-on
derzoekers beweren dat het in 1992 0.2 graad 
Celcius koeler is geweest dan in de periode 
1958-1991. Koeler zeewater is in staat meer 
C02 te absorberen dan warmer zeewater. 
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ozon mysterie 

Maar 1992 is ook een dieptepunt geweest wat 
betreft de afbraak van de ozonlaag. Men ver
wachtte na de Pinatubo-uitbarsting dat in 1991 
de aantasting het grootst zou zijn, waarna in 
1992 met het terugzakken van de stofwolken, 
de ozonsituatie genormaliseerd zou worden. 
Dat gebeurde echter niet. Men heeft nog 
steeds geen verklaring voor deze kwestie. Het 
kan zijn dat het stof in de atmosfeer is blijven 
hangen. Maar dan klopt op dit punt de theorie 
van de onderzoekers niet. Of het moet zijn dat 
het Pinatubo-stof nauwelijks een rol speelt bij 
de afbraak van de ozonlaag. Er zou volgens 
dr.H.Kelder van het KNMI al zoveel chloor in 
de atmosfeer aanwezig zijn, dat het extra stof 
van een vulkaanuitbarsting het proces niet 
versnelt. De atmosfeer zou verzadigd kunnen 
zijn met chlooratomen. 

Een natuurlijke gebeurtenis als deze eruptie 
mag dan tijdelijk een 'negatieve' invloed heb
ben gehad op de toename van het broeikasef
fect. De rest is puur mensenwerk: de klimaat
schade als gevolg van de uitstoot van kooldi
oxide (30.000 ton per jaar) komt overeen met 
500 Pinatubo-erupties. 

.. 

8 
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Grootverbruikers ontspringen de dans 

Energieverbruik neemt fors toe 

Wim Kersten 

Dankzij convenanten neemt de energie-efficiêncy in het bedrijfsleven toe. Maar er wordt 
steeds meer geproduceerd en geconsumeerd. Energieprijzen stabiliseren en het 
energieverbruik groeit. Daarbij wordt het voorzichtig ingezette Klimaatbeleid volledig 
gefrustreerd. Minister De Boer heeft wel een oplossing, maar die is vrij utopisch getint. 

"De ramingen van het toekomstige elektrici
teitsverbruik in Nederland zijn tot nu toe altijd 
onjuist gebleken. Op grond van deze verkeer
de prognoses is in het verleden beslist tot de 
bouw van zoveel centrales dat er sprake is 
van een royale overcapaciteit bij de stroom
produktie. Dat blijkt uit een vergelijking tussen 
de prognoses en de feitelijke ontwikkeling van 
het stroomverbruik over de afgelopen vijftien 
jaar". Aldus schreef redacteur Ben van der 
Velden in NRC/Handelsblad van 20 augustus 
1986, die verder concludeerde dat deze "prog
noses gebruikt werden om besluiten te recht
vaardigen". 

Olieprijs met 30% gedaald 

Het Centraal Economisch Plan 1995 (CEP) 
stelde onlangs dat de ontwikkeling van het 
binnenlands energieverbruik in de komende 
twee jaar alleen maar groei zal kennen. Moet 
het CEP nu ook gewantrouwd worden vanwe
ge deze uitspraak? Liever niet, want het CEP 
heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk. Als gevolg 
van het economisch herstel wordt duidelijk 
meer energie verbruikt door de industrie, 
de transportsector en in de dienstensector. 
Tegelijkertijd is de olieprijs op de wereldmarkt 
in de afgelopen vier jaar met liefst 30 procent 
gezakt, mede als gevolg van de lage dollar
koers en het hoge aanbod van olie. Dat aan
bod zal dit jaar nog groter worden wanneer de 
boycotmaatregelen tegen Irak worden opge
heven. 

Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich met de 
invoering van de energieheffing (voor kleinver
bruikers!), het klimaatbeleid om in het jaar 
2000 3 tot 5 procent minder kooldioxide te 

produceren (ten op zichte van 1990) en met 
de gigantische inspanningen van de ener
giebedrijven om tot 10 procent reductie te 
komen. En hoe verhoudt het zich met de 28 
convenanten (meerjarenafspraken), die gericht 
zijn op een 20 procents verbetering van de 
energie-efficiency in het jaar 2000: minder 
energie per eenheid produkt. 
Dat is het cruciale in de ontwikkeling: er wor
den inderdaad hogere efficiênties bereikt, 
maar de totale produktie neemt toe en daar
mee het totale energieverbruik. 

De projecties van het Centraal Plan Bureau 
ondermijnen de verwachtingen op de haal
baarheid van de energiedoelstelling van de 
rijksoverheid. De C02-reductie van 3 procent 
(in het jaar 2000 ten opzichte van 1990) wordt 
in elk geval nooit gehaald. De groei van de 
kooldioxide-uitstoot loopt gelijk op met de 
groei van het energieverbruik, aangezien er 
geen verschuivingen in het brandstofpakket te 
verwachten zijn. Dit betekent in 2000 een 
toename van C02-emissies met 10 procent in 
plaats van een afname. 
Op het ministerie van VROM zal men hier niet 
echt blij mee zijn, want zo wordt het kli
maatbeleid volledig gefrustreerd. 

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de energie-intensieve industrie. Met name in 
de chemie- en metaalsector zullen de produk
tievolumes toenemen met respectievelijk 7 en 
6 procent. Dat vergt 5 procent méér energie. 
De recente halfjaar-cijfers van Akzo, DSM en 
Shell bewijzen deze ontwikkeling in de richting 
van een enorme toename van het produktie
volume. Voor grootverbruikers gaat de gasprijs 
de komende twee jaar licht omhoog, terwijl de 
elektriciteitsprijs nagenoeg gelijk blijft. De prijs 
voor olie en olieprodukten zal eerder iets da-
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Jen. Er is geen enkele prijsprikkel om tot be
sparingen over te gaan. Nederland dreigt weer 
een energie-intensieve productiestructuur te 
krijgen, ondanks alle afspraken. Volgens het 
Centraal Plan Bureau verhinderen de lage 
energieprijzen ook een toename van de 
efficiêncyverbetering. 

De sector die de laagste groeicijfers kent, de 
huishoudens, gaat per 1 januari 1996 de lang
verwachte energieheffing opbrengen. Per kilo
Wattuur 2,9 cent en per kubieke meter gas 9,5 
cent. Ofschoon het aantal huishoudens toe
neemt, stijgt het huishoudelijk energieverbruik 
slechts zeer weinig. Nieuwe woningen zijn 
energiezuiniger, en er worden steeds meer 
Hoog-Rendement-ketels geplaatst en spaar
lampen ingedraaid. 
De energieheffing (kleinverbruikersheffing) zal 
ook gelden voor het klein- en middenbedrijf. 
Grootverbruikers, waaronder de glastuir,bouw, 
ontspringen de dans. 
De kleinverbruikersheffing zal in het eerste 
jaar (1996) een energiebesparing van 0,5 
procent opleveren en pas in 1998 het verbruik 
met 1 procent doen dalen. De energiewinst 
moet dan ook elders behaald worden. 

optimistische minister 

Tijdens een bijeenkomst ter opluistering van 
50 jaar ministerie van VROM, hield minister 
M.de Boer een jubileumrede, waarin zij de 
toekomst van het milieubeleid schilderde. 
"De afgelopen tijd is er, in intensieve discus
sies met diensten van dit ministerie, met name 

het Directoraat Generaal Milieubeheer, een 
milieukundige analyse van de huidige stand 
van zaken van de problematiek en een voor
uitblik gemaakt. Bij die vooruitblik hebben we 
ons als het ware even los gemaakt van de da
gelijkse beslommeringen en geprobeerd door 
te dringen tot de kern van de problematiek op 
de lange termijn." Volgens De Boer gaat het 
om drie variabelen die allesbepalend zijn voor 
de vraag of de samenleving duurzaam zal 
worden: energie, biodiversiteit en ruimte. Zo 
stelt zjj in de publicatie "Milieu, ruimte en wo
nen, tijd voor duurzaamheid". 
Volgens de minister, die over het jaar 2010 
heen kijkt, zal er dan óók een gemiddeld 
jaarlijkse groei van de economie zijn, en zullen 
de prijzen van energie en grondstoffen relatief 
laag blijven. Een groeiend energieverbruik zou 
onvermijdelijk zijn, tenzij een ombuiging van 
deze trend tot stand gebracht kan worden. 

Er moet, nà 201 0, een "radicale knip" komen 
tussen de ontwikkeling van de economie en 
de daarmee samenhangende belasting van 
het milieu. Milieu en economie dienen met 
elkaar verzoend te worden. Deze zinsnedes, 
die ook in het huidige regeerakkoord zijn terug 
te vinden, zeggen absoluut niets over het te 
voeren beleid. 

De eerstkomende 15 jaar moeten dan als 
'verloren' worden beschouwd, want het begint 
pas na 2010. Hoe moet die ombuiging er ko
men? Technologische trendbreuken snellen 
ons te hulp. De "zeer zuinige auto" (een liter 
op honderd kilometer) en "waterstof als ener
giedrager". Tegelijk legt minister De Boer een 
tijdbom onder haar utopie: "Is die nieuwe tech
nologie tijdig beschikbaar en betaalbaar?" 
Zij waarschuwt verder dat technologie niet dé 
oplossing voor duurzaamheid is. Het is een 
perspectief, zonder dat we naar vergaande 
versobering moeten zoeken. ''Zeker, er zullen 
vormen van consumptie zijn, waar we wat 
moeten Inleveren, maar er zijn ook moge
lijkheden tot compensatie". 

Erg concreet is de minister niet. Op het eind 
van dit jaar zal zij de tweede Nota Kli
maatbeleid presenteren. Afwachten wat de 
concrete actiepunten zullen zijn, want zij heeft 
ook 'af te rekenen' met haar collega van 
Economische Zaken. En die staat van nature 
achter de grootindustrie en groeicijfers. 
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Factor 4 

Maria Buitenkamp 
Vereniging Milieudefensie 

De bekende energie-activisten en deskundigen Amory Lovins en Hunter Lovins uit de 
VS hebben samen met de Duitse hoogleraar en directeur van het Wuppertallnstitut 
Ernst von Weizsäcker een bijzonder inspirerend boek geschreven. 

De boodschap is luid en duidelijk: efficiency 
moet en kan en levert nog voordelen op ook. 
Het gaat hier om 'milieu-efficiency' of 'eco
efficiency': met een kwart van de energie en 
grondstoffen hetzelfde, maar vaak een beter re
sultaat behalen. Beter voor het milieu, maar ook 
beter in kwaliteit en beter uit oogpunt van kos
ten. De beschouwingen over het hoe en waarom 
van de 'efficiency-revolutie' zijn zeker de moeite 
waard, maar de overtuiging dat het goed moge
lijk en voordelig is, moet natuurlijk komen van de 
tientallen concrete voorbeelden die worden 
beschreven en geTIIustreerd. 

••• Sufficiency ... 
is meer dan genoeg 

Voor de buitenstaander op dit gebied moet het 
boek een echte openbaring zijn: er kan echt heel 
veel, als je er maar aan begint. Verplichte kost 
dus voor alle beslissers bij bedrijven en overhe
den. 
De doorgewinterde milieu-activist en milieudes
kundige zal veel bekende zaken in het boek 
herkennen. We hadden al gehoord van de 
'Factor 10 Club' en de Nederlandse technologie
onderzoeker Leo Jansen heeft het over een 
factor 20. Overigens zijn Jansen en Von 
Weizsäcker beiden lid van de "Factor 10 Club' 
en hebben zij er duidelijk plezier in als gewezen 
wordt op de verschillende factoren. Kortom, het 
gaat erom aandacht te krijgen voor het principe. 
Als je eenmaal de smaak te pakken hebt gekre
gen van 'eco-efficiency', kan je ook naar een 
besparingsfactor van 20 toe. 

Uit het boek blijkt dat een radicalere aanpak 
veelal ook radicalere voordelen en winsten ople
vert. Een huis dat de warmte enorm goed in
vangt en weet vast te houden heeft helemaal 
geen cv-leidingenstelsel met een hoop appara
tuur en radiatoren meer nodig. Tel uit de winst in 
geld en ruimte. Belangrijk is echter ook dat, als 

de wereldbevolking en de levensstandaard 
blijven groeien, factor 20 vanzelf bittere 
noodzaak wordt. 

aanstekelijk 

Door de wijze waarop alles beschreven en geTI
Iustreerd is en de opeenstapeling van concrete 
en zogezegd 'te bezoeken' voorbeelden wordt 
ook de doorgewinterde milieu-freak wat wijzer. 
Het optimisme van de auteurs werkt bovendien 
aanstekelijk. Nuttig dus voor plaatselijke activis
ten om een bedrijf of gemeentebestuur weer 
eens op een goed voorbeeld te kunnen attende
ren. Het is daarom te hopen dat het boek in veel 
talen vertaald zal worden. Nu verschijnen als 
eerste een Duitse en een Amerikaanse versie. 
De fundi's onder ons - en wie in Nederland is dat 
niet tenminste een beetje - zullen zeggen: "Mooi 
en aardig, die efficiency, maar nu gaan de men
sen met spaarlampen hun tuin verlichten en dus 
helpt het geen barst zolang energie en grond
stoffen goedkoop blijven". De auteurs geven aan 
dat efficiency uiteindelijk gepaard zal moeten 
gaan met reêle prijzen en dus met 'sufficiency'
'het genoeg'. Het is echter duidelijk dat zij ervoor 
kiezen om nu de 'efficiency-revolutie' in gang te 
zetten, omdat dat het meest voor de hand ligt 
doordat het voor veel partijen winst oplevert. 

Daarmee zouden we in onze Westerse wereld 
tijd kunnen winnen om de veel moeilijker 'suffi
ciency' vraagstukken aan te pakken. Daarnaast 
speelt een belangrijke rol dat de landen die nog 
ver van ons welvaartspeil verwijderd zijn van 
deze revolutie moeten kunnen profiteren om de 
inhaalslag op een efficiêntere manier te maken. 
Het concept van de 'eco-efficiency' is inmiddels 
aan z'n internationale opmars begonnen en dit 
boek zal zeker aan het succes daarvan bijdra
gen. 
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Hek van de dam 

Achelöos project verdeelt Griekenland 

Wim Kersten 
met medewerking van Michael Probonas (Athene) 

Haal een oud plan uit de kast, stop er nieuwe zaken in en bel even met Brussel voor de 
centen. Een milieurapport is niet echt nodig. De ingrediënten voor een Grieks drama. 
De milieubeweging bemoeit zich met het Achelöos-project, dat een regelrechte milieu
ramp voor een deel van Griekenland dreigt te worden. Gelukkig komen er steeds meer 
twijfelaars. Ook in Brussel. 

"Het ergste wanbeheer van de Europese Unie 
met enorme nadelige milieueffecten", zo om
schrijft de Griekse milieu-organisatie Nea Eco
logia (Nieuwe Ecologie) de plannen voor het 
stuwdammenproject in de AcheiOos rivier in 
Midden-Griekenland. 
Oorspronkelijk was het AcheJOos-project opge
zet voor de bouw van een tweetal waterkracht
centrales om elektriciteit op te wekken. Die 
plannen dateren uit het midden van de jaren 
'50, maar Griekenland was in die tijd technisch 
noch financieel in staat het plan uit te voeren. 
In 1979 werd Griekenland lid van de Europese 
Gemeenschap, en de regering in Atherre haal
de het project weer uit de kast. Het project 
werd fors uitgebreid en opgetuigd met een 
irrigatie-poot om in de vlakte van Thessaliê 
190.000 hectare land te kunnen gaan gebrui
ken. Dit idee stamt uit 1925, toen men van 
plan was om 'de slapende' reus (Thessaliê) te 
exploiteren als landbouwschuur van Grieken
land. Het project werd ter financiering voor
gelegd aan de Europese Commissie in Brus
sel, in het kader van het Structuur Fonds dat 
bestemd is om 'onderontwikkelde regio's' te 
ondersteunen. Met de realisering is een be
drag van bijna 10 miljard gulden gemoeid. 

Ecosystemen naar de knoppen 

Als het AcheiOos-project doorgaat, dan is het 
hek van de dam. De Griekse nationale elektri
citeitsmaatschappij heeft blauwdrukken klaar
liggen voor nog eens 200 dammen in het hele 
land, waarmee alle natuurlijke waterlopen 
worden getemd. Volgens Nea Ecologis is dat 
de doodsteek voor talloze ecosystemen, de 
wetlands aan de kusten en de biodiversiteit in 

het centrum van het land. Met onomkeerbare 
gevolgen voor het milieu. 
Aanvankelijk stonden alle politieke partijen 
achter het project. De laatste tijd krijgen Griek
se milieu-organisaties, inclusief het Wereld 
Natuur Fonds en de vogelbescherming steeds 
meer steun van de links georiênteerde partijen 
om het project af te blazen. Volgens hen is het 
uitgevoerde milieu-effectenrapport volledig 
onder de maat en druist het project in tegen 
de Griekse wetgeving, tegen diverse 
conventies (van Bern en Bonn) en tegen 
enkele Europese richtlîjnen, zoals de Europe
se Vogelrichtlijn. De Europese Unie dreigt een 
project te gaan financieren dat ingaat tegen de 
eigen Europese regelgeving. 

AcheiOos stuwdamproject (foto Vassilios Kat
soupas) 

De grootste ingreep vormt de omleiding van 
de AcheiOos via een tunnelstelsel naar de 
vlakte van Thessaliê. De oorspronkelijke rivier 
voert 30 procent minder water - circa 1,5 
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miljard m3 per jaar - af naar zee, zodat de 
delta, een waardevol en erkend wetland, 
verloren dreigt te gaan met alle gevolgen voor 
flora en fauna in Messolonghi. De Achelöos is 
genoemd naar de Griekse god Achelóos, de 
god van alle rivieren en stromende 
waterlopen. De bodem in de Thessalische 
vlakte zal verzilten als gevolg van het 
rivierwater dat gebruikt gaat worden voor de 
irrigatie van nog eens 190.000 hectare land. 
Voor dit irrigatieproject is nooit een alternatie
ve studie gemaakt, net zo min als voor de 
andere ingrepen. De besluitvorming was 
uitsluitend gericht op het gehele project zoals 
ingediend door de elektriciteitsmaatschappij. 
Milieu-rganisaties, ondersteund door 200 or
ganisaties uit heel Europa, hebben de zaak 
aanhanging gemaakt bij de Raad van State in 
Athene. Die stelde vast dat de meest elemen
taire regels, zoals openbaarheid van bestuur, 
waren overtreden. Ook stoorde de Raad van 
State zich aan het feit dat de milieu-effecten
rapportage onvolledig en ver onder de maat 
was, zonder afweging van alternatieven. 
Deze 'overwinning' was voor de milieubewe
ging het sein om de elektriciteitsmaatschappij 
en vier bouwondernemingen voor de rechter 
te slepen om de bouwwerkzaamheden te doen 
stoppen. 

Brussel twijfelt 

Het lobbywerk in Griekenland en 'Brussel' lijkt 
succesvol. De Europese Commissie besloot in 
juli 1994 om Griekenland een bedrag van 30 
miljard gulden toe te kennen voor diverse 
ingediende projecten, in het kader van het 
Regionaal Ontwikkelingsplan 1994-1999. 
Uitgerekend het Achelöos-project werd niet 
gehonoreerd. De Europese Commissie wil na
dere studie, zoals de Griekse Raad van State 
oordeelde. Met name de plannen voor de 
irrigatie in Thessaliê zitten Brussel dwars: de 
Europese Unie geeft de voorkeur aan 
braaklegging in de landbouwsector, Men staat 
niet te springen op 190.000 hectare extra die 
de graanoverschotten laten toenemen. 

De regering in Athene blijft echter vasthouden 
aan het project en probeert via een achterdeur 
de financiering alsnog geregeld te krijgen. Het 
totale mega-project is nu opgesplitst in een 
aantal deel-projecten, die men één voor één 
wil laten uitvoeren. Deze salami-tactiek wordt 

uiteraard blijvend gevolgd en aangevochten 
door de milieubeweging. 

De Achelöos is met haar 240 kilometer Grie
kenlands langste rivier. Ze ontspringt in het 
Pindusgebergte, Midden Griekenland, en 
stroomt zuidwaarts naar een deltagebied bij 
Mesolonghi en mondt uit in de Ionische Zee. 
De nu nog ongerepte en visrijke rivier zorgt 
met haar zoetwater bij de monding voor een 
uniek wetland met kraamkamers voor zeedie
ren en fourageplaatsen voor vogels. Wanneer 
30 procent minder water wordt afgevoerd, 
dringt het zoute zeewater verder landinwaarts 
en wordt de functie van de delta onherstelbaar 
aangetast. 

De Mesochara-dam ( 150 meter hoog) moet de 
eerste fase vormen en is reeds in aanbouw, 
inclusief een waterkrachtcentrale van 140 
MegaWatt. Vanaf het toekomstige stuwmeer 
wordt 30 procent van het water afgetapt en via 
een tunnelstelsel van bijna 19 kilometer dwars 
door het Pindus-gebergte naar Thessaliê ge
leid. Milieu-organisaties hebben de te ver
wachten schade beter in beeld gebracht dan 
de onvolledige milieurapportage van de 
Griekse regering: erosie, landverschuivingen, 
dorpen onder water, ontvolking, autowegen 
(aangelegd met grind uit de bedding), 
verzilting in Thessaliê en bij de monding. 

Hypocrisie 

De oorspronkelijke aanzet voor dit project, de 
aanleg van vijf waterkrachtcentrales, is een
voudig uit te voeren in de bestaande rivier, 
met veel minder schade. Het watertekort in 
Thessaliê moet bestreden worden met water
besparingsprogramma's. Volgens Nea Ecolo
gis wordt in dat gebied ontzettend veel water 
verknoeid. 
De vijf overige geplande waterkrachtcentrales 
stroomafwaarts zullen het nog moeilijk krijgen 
wanneer er 1 ,5 miljard kubieke meter water 
minder wordt aangevoerd. Die komen 'droog' 
te staan. Voor de Europese Unie houdt Athe
ne vol dat het een waterkrachtproject is. Daar 
zal Brussel niet snel in trappen, althans dat 
hoopt de Griekse milieubeweging. 
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Nederland onder de zon 

Peter Bielars 

"De zon kon zo mooi in de Waal schijnen. Bij 
Zaltbommel had i de zon in de Waal zien schij
nen toen i de laatste maal met den trein over de 
brug kwam. Tusschen de brug en de stad maak
te de zon een groote lichtplek in het water. Het 
water stroomde maar, de zon scheen er maar 
in, honderd, duizend, honderdduizend maal. 
Voor tweeduizend jaar scheen de zon er al in en 
stroomde het water maar. God weet hoe lang al. 
Meer dan 700.000 maal was de zon sedert al 
opgegegaan. meer dan 700.000 maal was i on
dergegaan, al dien tijd had het water gestroomd. 
Hij werd beroerd van dat getal". 

Met dit citaat uit "De uitvreter" van Nescio opent 
het boekje "Land onder de zon", geschreven 
voor alle zonaanbidders in Nederland, die de 
energie van de zon willen benutten. 
Nederland doet er al wat mee: ruim 10.000 
zonneboilers, meer dan 1700 zonverwarmde 
zwembaden en 25.000 vierkante meter aan zon
necellen zijn daarvan het eerste resultaat. 

De zon scheen afgelopen juli en augustus even
als een jaar daarvoor weer zeer uitbundig. r::>e 
warmte die daarmee gepaard ging, was voor 
menigeen zelfs een beetje teveel van het goede. 
Maar behalve bruin worden, doen we niet veel 
met die enorme energiebron. In het boekje "Land 
onder de zon" probeert de Nederlandse Onder
neming Voor Energie en Milieu (NOVEM) de re
latie tussen zon en energie in Nederland voor de 
gemiddelde Nederlander wat inzichtelijker te 
maken. 

In het boekje staan geen technische verhalen 
over de mogelijkheden voor zonne-energie. Die 
moeten inmiddels als bekend geacht worden. In 
"Land onder de zon" staan wel een heleboel kor
te verhalen over praktijkvoorbeelden van toe
passingen van zonne-energie. Sommige van die 
verhaaltjes gaan over oeroude toepassingen, 
waardoor je af en toe de indruk krijgt dat we 
opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Maar 
natuurlijk is in de afgelopen eeuwen het nodige 
veranderd. Zo'n 3500 jaar geleden reden de eer
ste zonnewagens door West-Europa: rotsteken
ingen in Noorwegen en Zweden zijn daarvan nog 
steeds een zichtbaar bewijs. Of het puur om een 
verering van de zon ging, is niet duidelijk. 

foto: Renate de Vré, Arnhem 

Maar soms wordt, bijvoorbeeld met een produ
cent, ook vooruitgekeken naar de volgende 
eeuw. "De introductiecampagne van zonneboi
lers van NOVEM verloopt goed. De prijs blijft 
dalen. Als we met zijn allen keihard doorzetten, 
zijn 300.000 zonneboilers in 2010 goed haalbaar 
en heel reeêl". 
Gouda en Apeldoorn krijgen apart aandacht, om
dat deze gemeenten al veel werk gemaakt heb
ben van toepassing van zonne-energie. 
Apeldoorn heeft het grootste zonneboilerproject 
van Europa, twee maal duizend. 
En Gouda kreeg van het ministerie van Econo
mische Zaken de oorkonde "Zonneboilerstad van 
1995". Verder komen Spijkenisse, Leiden en 
Castricum nog even aan bod. 

Terwijl auteur Thijs Belgers, werkzaam bij het 
PON Instituut voor advies, onderzoek en ont
wikkeling in Noord-Brabant, tekent voor de 
meeste bijdragen, leveren enkele gastschrijvers 
intermezzo's die de alledaagse vanzelfsprekend
heid van de zon in Nederland moeten onderstre
pen. Het gaat dan vooral om culturele uitingen, 
zoals de rol van de zon in de klassieke muziek 
en de Nederlandse dichtkunst. Ook een verhaal 
over de zonnetempel in Lierop waaraan al 20 
jaar gebouwd wordt en het zonnelicht dat veel 
schilders inspireerde (Van Gogh) ontbreken niet. 

'Land onder de zon' kost ft. 19,95 exclusief 
verzendkosten en is te bestellen bij NOVEM, 
Postbus 503, 7300 AM Apeldoorn onder 
vermelding van DV1.1 .45. 
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Het venijn in de staart 

Ontmanteling kerncentrales vak van de toekomst 

Wim Kersten 

Een 'normale' kerncentrale heeft een geplande loopbaan van ongeveer dertig jaar. Dan 
is het binnenwerk zo radioactief geworden vanwege de intense bestraling dat het 
onverantwoord is er langer in te werken. De reactor wordt stilgelegd en koelt af. Daarna 
begint een proces van ontsmetting en ontmanteling, dat mogelijk 100 jaar kan duren. 
Duitsland heeft al redelijk wat ervaring met atoomruïnes, maar in Frankrijk weten ze nog 
niet goed wat hen te wachten staat. Een vergelijking tussen "AbriB" en "demantele
ment", waarbij de sloopkosten in het algemeen hoger zijn dan de bouwkosten. 

Volgens het IAEA (Internationaal Atoom Ener
gie Agentschap) zullen rond de eeuwwisseling 
ruim 250 onderzoeksreactoren en 64 kernre
actoren de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. 
Die moeten allemaal ontmanteld worden vol
gens een schema met drie fasen. In de eerste 
fase wordt de centrale, uiteraard na stopzet
ting van het splijtingsproces, geïsoleerd van 
de buitenwereld: alle normale openingen wor
den gedicht, en het geheel wordt bewaakt. De 
tweede fase bestrijkt een langere periode 
waarin de niet-radioactieve onderdelen verwij
derd worden. De reactorhal wordt ontsmet. In 
de derde fase worden alle resterende radioac
tieve onderdelen verwijderd en afgevoerd als 
radioactieve afvalstoffen. Het terrein moet dan 
in principe weer voor alle activiteiten geschikt 
zijn. Dan zijn we 100 jaar verder. 

De oudste ontmantelingservaringen zijn 
opgedaan in de Verenigde Staten bij de sloop 
van de Elk-River reactor (22 MegaWatt) in 
Minnesota. Na elf jaar produktie werd deze 
reactor in 1974 stilgelegd en stukje voor stukje 
afgebroken. Bij de Shippingport-reactor (Penn
sylvania) ging men in 1985 heel anders te 
werk: het reactorvat werd vol beton gestort, 
opgehesen en in zijn geheel per schip afge
voerd naar een opslagplaats in de woestijn 
van Hanford in de staat Washington, een reis 
van 13.000 kilometer via het Panamakanaal. 
Deze methode bleek de goedkoopste manier 
van 'ontmantelen'. 

Demantelement 

Frankrijk, met 56 kerncentrales in bedrijf en 
nog eens 4 in aanbouw, is het meest genu-

cleariseerde land ter wereld. Bijna 80 procent 
van de stroom wordt met behulp van kern
energie opgewekt. Het is dan ook opmerkelijk 
dat Frankrijk nauwelijks enige activiteiten kent 
met betrekking tot het ontmantelen van kern
centrales. 
De eerste Franse kernreactor, Brennelis in 
Monts d'Arree (Bretagne), werd in 1967 in 
gebruik genomen. De relatief kleine reactor 
(70 MegaWatt) was bijna uitsluitend bedoeld 
voor de produktie van plutonium ten behoeve 
van de 'force de frappe', het typische Franse 
atoomwapen. De Brennelis-reactor werd in 
1985 definitief gesloten, na 18 jaar vol inciden
ten en onvolkomenheden. De reactor vertoon
de in 1980 al verschijnselen van metaalmoe
heid. 
De procedure van de 'ontmanteling' is begin 
1995 begonnen, maar stelt niet veel voor: het 
radioactieve hart wordt vol beton gegoten en 
nu laat men de hele zaak 50 jaar staan, ofwel 
de mottenballen-methode. Volgens CEA 
(Commissariat à !'Energie Atomique) verkleint 
de radioactiviteit vanzelf met een factor 1000. 
En verder wacht men geduldig op "technologi
sche doorbraken elders". 

De Franse energiebeweging dringt er bij CEA 
op aan zich toe te leggen op die technologie, 
juist omdat 'Brennelis' een relatief kleine reac
tor is waarmee men veel ervaring kan opdoen. 
De atoomindustrie lijkt zich af te wenden van 
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dit vraagstuk. "Ze willen''. aldus de Franse 
Groenen, "niet voor de keuze komen te staan 
tussen veiligheid en rentabiliteit. Men kiest 
voor de centen". De Groenen wijzen op de 
ontwikkelingen in Duitsland, waar men heel 
wat grondiger te werk gaat. 

Een bijkomend Frans probleem is het geld. 
Dat is er niet, want in Frankrijk wordt geen 
franc gereserveerd voor dergelijke operaties. 
En nu vraagt iedereen zich af wie moet op
draaien voor de kosten, wanneer Brennelis 
vijftig jaar lang bewaakt moet worden. Wat 
daarna gebeurt is onbekend. De kosten van 
totale ontmanteling worden door het IAEA 
gemiddeld geschat op 10 tot 15 procent van 
de oorspronkelijke investeringskosten. Dat dit 
eerder 'natte-vinger-werk' is, wijst de praktijk 
uit: de ontmanteling van kerncentrale Nie
dereichbach in het Duitse Beieren heeft bijna 
300 miljoen Duitse marken gekost, terwijl voor 
de bouw 230 miljoen mark was uitgetrokken. 

In de nieuwe vergunning voor kerncentrale 
Dodewaard stelt de minister van Economische 
Zaken onder andere als voorwaarde dat de 
exploitant uiterlijk op 31 december 1997 een 
opzet voor een plan van aanpak voor de ont
manteling opgesteld moet hebben. Het ziet er 
naar uit dat Dodewaard tot 2004 in bedrjjf mag 
blijven. Dan wordt de centrale 35 jaar oud. 

AbriB 

Een kernreactor kan ook eerder (binnen 30 
jaar) worden stilgelegd, wanneer door 'mate
riaalpech' verder functioneren niet meer 
verantwoord is. De kleine kokend waterreactor 
(25 MW) van GroBwelzheim heeft precies één 
jaar gedraald. Hij is voorbestemd om volledig 
te worden ontmanteld. 

Het modelvoorbeeld is de Beierse kamcentra
le Niederaichbach. De reactor werd in 197 4 
afgeschakeld vanwege onoverkomelijke tech
nische mankementen; de 100 MegaWatt-cen
trale was in 2 jaar tijd slechts 13 dagen [ande
re bronnen noemen slechts 8 dagen en 18 
uur] in bedrijf geweest Stukje bij beetje is de 
betonnen omhulling afgepeld door op afstand 
bediende robots in verband met de hoge stra
lingsniveau's. Het stalen reactorvat werd met 
een thermische lans in stukken gezaagd. Be
ton en staal werden als radioactieve afvalstof
fen in containers verpakt en afgevoerd naar 

de Konrad-mijn in Salzgitter, een 'klassieke' 
opslagplaats voor radioactieve afvalstoffen. 
Van de centrale is tegenwoordig niets meer te 
zien; op 20 januari van dit jaar werd de 130 
meter hoge schoorsteen opgeblazen. Dat was 
het laatste bouwsel van Niederaichbach, zodat 
nu weer 'een groene weide' te zien Is. De ont
mantelingskasten zijn behoortijk tegengeval
len: ongeveer 300 miljoen gulden. De sloop 
zelf begon in 1987 en heeft vier jaar langer 
geduurd dan gepland. 
Pikant detail: volgens sloopbedrijf Noen GmbH 
is de vergunningenwinkel voor de sloop van 
een kamcentrale net zo ingewikkeld en lang
durig als voor de bouw van zo'n centrale. 

groeimarkt 

Het ontmantelen wordt een echte groeimarkt 
met toekomstmogelijkheden. Alleen al in de 
bondsrepubliek staan 15 projecten op de no
minatie voor volledige ontmanteling. 
Oe 'atoomkaart' van Duitsland biedt een heel 
scala aan mogelijkheden: 19 kamcentrales in 
bedrijf, 14 reactoren stilgelegd, 2 kerncentra
les in de ontmantelingsfase en vijf nooit-vol
tooide atoomprojecten, waaronder de snelle 
kweekreactor van Kalkar. Deze laatste projec
ten leveren geen radioactieve problemen op, 
aangezien er geen kernsplijtingsactiviteiten 
hebben plaats gevonden. 

stilgelegde kerncentrale Ungen 

De sloop van de kerncentrale bij Ungen moet 
in het jaar 2012 volledig afgerond zijn. Mo
menteel wordt er volgens het IAEA-fasenplan 
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gewerkt aan de centrales van Gundremmin
gen, Karlsruhe, Kahl, Hamm-üntrop en JOiich. 
Speciale behandeling krijgen de vijf reactoren 
van Greifswald en een kleine reactor in Rhein
sberg. Zij stammen uit de voormalige DDR en 
zijn van Russische makelij. Deze zes reac
toren werden na de eenwording onmiddellijk 
gesloten in verband met de onveiligheid. 
Duitsland bouwt op deze wijze ervaring op met 
alle mogelijke soorten reactortypen. 
"Elke kerncentrale kan zonder probleem veilig 
en wel worden ontmanteld en opgeruimd", 
aldus het Duitse AtomForum. 

Biblis-A (bouwjaar 1974) dreigt van hogerhand 
stilgelegd te worden, omdat de exploitant 
RWE (Rheinland Westphälische 
Elektrizitätswerke) stiekem een aantal 
technische veranderingen in de primaire 
kringloop en de stoomgenerator heeft door
gevoerd. Zonder vergunning. Tot eind dit jaar 
krijgt RWE nog de tijd om aan te tonen dat de 
aanpassingen terecht zijn uitgevoerd. Anders 
gaat Biblis-A dicht. Het begrip 'gedogen' 
kennen ze in de deelstaat Hessen niet. 

De reactor van Obrigheim (bouwjaar 1969) 
kampt met brosse lasnaden in het stalen reac
torvat. Kernenergie-tegenstanders verwachten 
dat de reactor een ernstige storing niet zal 
overleven en "als porselein in stukken zal val
len". Al drie jaar wacht de deelstaat Baden
WOrttemberg op een aanvullende veiligheids
studie, waaruit zou blijken dat er niets aan de 
hand zou zijn. In Stuttgart raakt het geduld op, 
te meer daar het onafhankelijke Öko-lnstitut 
melding heeft gemaakt van haarscheurtjes in 
het reactorvat. Overigens zijn de lasnaden 
geen 40 millimeter dik, zoals voorgeschreven, 
maar slechts 25 tot 30 millimeter. 
De kerncentrale WOrgassen (bouwjaar 1972) 
vertoont scheurtjes in het reactorvat die op 
last van de overheid gedicht moeten worden. 
Die operatie zou royaal 200 miljoen marken 
gaan kosten, en dat is de reden voor 
stillegging. Exploitant PreuBenEiektra vindt het 
"economisch niet verantwoord" deze centrale 
op te lappen. 

Het ziet er naar uit dat nog enkele kernreacto
ren afgeschakeld zullen worden, waardoor de 
markt voor de gespecialiseerde ontmantelaars 
verder zal groeien. De ontmantelingskasten 
worden natuurlijk opgeteld bij het Bruto 
Nationaal Produkt, zodat dat cijfer ook groeit. 

Nationale trots 

Voor de onvermijdelijke afbraak van kerncen
trale Borssele staat nu 75 miljoen gulden ge
reserveerd. Dit bedrag zal in 2004, wanneer 
Borssele moet sluiten, opgelopen zijn tot on
geveer 100 miljoen. Gezien de ervaringen in 
Duitsland (Niederaichbach) zal dat niet ge
noeg zijn. Borssele kostte in 1973 ongeveer 
259 miljoen, terwijl de centrale momenteel 
voor bijna 500 miljoen wordt 'gerenoveerd'. Na 
de sloop verwacht men met 30.000 ton radio
actief afval te blijven zitten, dat bij de buren 
(COVRA) wordt opgeslagen. Nederland heeft 
ook ervaring opgedaan met de afbraak van 
drie onderzoeksreactoren: de Athene-reactor 
(bij toenmalige Technische Hogeschool Eind
hoven), de suspensiereactor van KEMA (Arn
hem) en de onderzoeksreactor van het ltal 
(Landbouw Universiteit Wageningen). 

Vanaf 1985 wordt ook geld gereserveerd voor 
de onafwendbare sloop van kerncentrale Do
dewaard. Nog in november 1990 antwoordde 
de toenmalige minister Andriessen (Economi
sche Zaken) de Tweede Kamer dat de sloop
prijs ongeveer tien procent van de bouwsom 
zou bedragen. Voor Dodewaard zou dat 20 tot 
25 miljoen gulden betekenen, inclusief inflatie. 
Blijkbaar kijkt Economische Zaken niet naar 
de werkelijkheid elders in de wereld en houdt 
het ministerie zich vast aan de vuistregels van 
het IAEA. De Commissie Beek becijferde in 
1983 de ontmanteling van Dodewaard op 105 
miljoen gulden, gebaseerd op ervaringen in 
Duitsland en de Verenigde Staten. 
Het wordt hoog tijd om de beste methode vast 
te stellen en die te volgen, ongeacht de kos
ten. 
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Succesvolle campagne tegen kernenergie 

Mochovce exit? 

Wim Kersten 

De internationale campagne tegen de financiering van twee omstreden kerncentrales in het 
Slowaakse Machovee heeft succes gehad. Half mei werd duidelijk dat er binnen de Europe
se Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling geen meerderheid bestond voor de financiering. 
Steeds meer donorlanden twijfelen aan de veiligheid. Slowakije trok haar verzoek in en 
richtte zich tot Moskou. De Westeuropese kernindustrie lijkt de grote verliezer. 

Het draagvlak voor de voltooiing van de twee Slo
waakse kerncentrales is dit jaar alleen maar kleiner 
geworden. Niet alleen de financiering, maar ook de 
afbouw zelf vertoonde problemen. Het Frans-Duitse 
consortium dat de bouw zou afronden, werd steeds 
kleiner. PreuBenEiektra trok zich in maart al terug, 
gevolgd door Bayernwerk: "voor ons is dit project 
dood". De Franse atoomreus EdF (Eiectricité de 
France) staat nu alleen in haar poging vaste voet 
op de Oost-Europese atoommarkt te krijgen. 
Slowakije heeft haar verzoek voor de lening bij De 
Raad van Bestuur van de EBRD (Europese Bank 
voor Reconstructie en Ontwikkeling) van twee 
bijna-voltooide Russische kerncentrales in Mo
chovce (Slowakije) teruggetrokken. Het ging om 
een lening van 1 ,5 miljard gulden. · 
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Als een volkomen verrassing heeft de Russische 
regering in juli aangekondigd dat zij een voorstel 
heeft aangenomen om de Slowaakse regering fi
nancieel te ondersteunen bij de afbouw van de 
twee onvoltooide kerncentrales in Mochovce. Rus
land belooft 125 miljoen gulden ter beschikking te 
stellen voor de eerste bouwfase. Beide parlemen
ten moeten zich nog over deze plannen buigen. 
Oorspronkelijk werd op 27 november 1980 een 
contract gesloten tussen de toenmalige Sovjetunie 
en het toenmalige Tsjechoslowakije voor de bouw 
van twee kerncentrales van het type WER, met elk 
een vermogen van 423 MegaWatt. Als bouwers 
wordt nu genoemd een consortium van Skoda en 
Atomenergoexport. Slowakije zou zich ook verplich
ten om de brandstofstaven in te kopen bij firma's 
in Rusland. Dat zou dan gelden voor alle kerncen
trales in Slowakije, inclusief de vier reactoren bij 
Jaslovske Bohuniée, die onlangs door het Ameri
kaanse energieministerie tot de gevaarlijkste 
kerncentrales ter wereld werden gerekend. Vlak 

voor het moment dat de EBRD een besluit zou ne
men, hield Slowakije de eer aan zichzelf en trok 
het voorstel in. De Slowaakse premier Meçiar was 
zeer vastberaden: "We hebben besloten Machovee 
af te bouwen, en ik vraag om financiële middelen 
en niet om toestemming". Het werd voor de rege
ring in Bratislava blijkbaar allemaal te lastig en te 
onhandig. Bovendien was de kans zeer groot dat 
de lening zou worden geweigerd, aangezien er 
zeer veel scepsis bestond onder de donorlanden. 
Ook Nederland zou bij een definitieve beslissing 
'neen' hebben gezegd, zo heeft minister G.Zalm 
meegedeeld. Milieu-organisaties uit diverse landen 
hadden de EBRD gewaarschuwd dat ze de 
'Nucleaire Bank" zou gaan heten bij toekenning van 
deze lening. De milieubeweging volgt de kwestie 
'Mochovce' al meer dan twee jaar van dichtbij. 

Beieren op vinketouw 

De Russische milieu-organisatie EcoDefense 
vraagt zich af waar het straatarme 'Moskou' het 
benodigde geld vandaan wil halen. Vladimir Slivak: 
"Bovendien gaat het om een bedrag dat slechts 
ééntiende is van de door Slowakije eertijds ge
vraagde lening van bijna 1 ,5 miljard gulden. Eco
Defense vreest dat alles ten koste gaat van de 
veiligheid". 

Inmiddels zijn weer gesprekken gevoerd, op ver
zoek van Slowakije, met EdF. Blijkbaar is men in 
Bratislava niet zo zeker van de "Russische deal". 
Ook vonden in juli besprekingen plaats tussen Me
çiar en Stoiber, de minister-president van Beieren. 
Onbevestigde berichten melden dat Stoiber ge
vraagd is Bayernwerk over te halen alsnog aan 'het 
dode project' deel te nemen. Geheel belangeloos 
is dat niet, aangezien Beieren hoofdafnemer van 
de elektriciteit zou worden. Met de verkoop van 
elektriciteit wil Slowakije de beoogde lening terug
betalen. ~ 
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Laserfusie 

Op diverse plaatsen wordt ook onderzoek ge
daan naar het opwekken van fusie-omstandighe
den door middel van lasers en wel in het Law
rence Livermore wapenlaboratorium in de Ver
enigde Staten, op de universiteit van Rochester, 
op de universiteit van Osaka in Japan, de Delfin 
in Moskou en in Limeil-Valeton (Frankrijk). 

Bij laserfusie wordt gezorgd dat een bolletje van 
een mengsel van deuterium en tritium tegelijk 
explodeert en implodeert. Het bolletje, ter grootte 
van een zandkorrel en met een gewicht van 
enkele milligrammen wordt in een flits besche
nen door twaalf lasers, waardoor het oppervlak 
verdampt, en zich afzet tegen het binnenste. In 
deze opstelling zijn diverse proeven gedaan 
waarvan de resultaten nauwelijks onderdoen van 
die in het Engelse Culham. Maar ook op deze 
wijze wordt geen echte ontbranding bereikt 

De Amerikanen gaan voorlopig op deze weg ver
der. Men heeft een ontwerp gemaakt voor een 
opstelling die in staat is het bolleQe met grotere 
regelmaat van alle twaalf kanten tegelijk te be
schieten. Men experimenteert ook verder met de 
samenstelling van de bolletjes, bijvoorbeeld door 
ze een mantel te geven van een zwaarder me
taal bijvoorbeeld goud, wat verdampt tijdens de 
beschieting waarbij het beoogd effect wordt ver
sterkt. Ook wil men nog meer en nog krachtiger 
lasers bouwen waarmee misschien wèl ontbran
ding bereikt kan worden. 

Koude kernfusie 

Pons en Fleischman hebben zich inmiddels uit 
de publiciteit teruggetrokken en experimenteren 
in stilte in een eigen laboratorium in het zuiden 
van Frankrijk, gesponsord door de Japanners. 
Ter herinnering: de twee onderzoekers gebrui
ken een elektrolysecel waarbij de beide elek
troden van bijzondere stoffen zijn gemaakt en 
geplaatst in een bak met zwaar water (hierin 
bestaan een belangrijk deel van de watermolecu
len uit deuterium +zuurstof). De positieve pool 
is van platina en de negatieve van de zeldzame 
aarde palladium. Het onderzoek richt zich op wat 
er nu eigenlijk precies gebeurt bij de palladium
electrode, waar meer warmte-ontwikkeling werd 
geconstateerd dan op basis van chemische pro
cessen kon worden verklaard. 

Eén van de vroegere onderzoekers van het 
Natlab van Philips beweert iets dergelijks ook te 
hebben waargenomen bij een serie proeven 
waarbij hij tritiumgas liet absorberen in een bak 
waar verhitte platen titanium in hingen. Volgens 
de theorie nestelden de kleine atomen z.ich hier
bij in het metaalrooster waar ze om de een of 
andere reden samenklonteren door de 
oplopende temperatuur, wat lijkt op een opstapje 
naar echte versmelting: kernfusie. Naar dit ver
schijnsel is geen verder onderzoek gedaan. Het 
Natlab richtte zich hierna op een nieuw ontwerp 
voor de lichtradioactieve ontsteking van 
gasontladingsbuizen, iets wat commercieel 
interessanter leek. De ideeên van Pons en 
Fleischman hebben tot nu toe slechts be
werkstelligd dat de proeven zijn opgeduikeld uit 
het archief, maar of er verder ook iets mee 
gedaan wordt? 
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Mario de Gucht 

Milieurama 

Milieurama van afgelopen 
juni ging onder meer over 
de volgende onderwerpen: 
- Vereniging in de kijker: in
terview met Guy Magnus, 
voorzitter van VLAM, de 
Vlaamse Artsen voor het 
Milieu, een organisatie die 
in 1992 werd opgericht. Het 
verband tussen de tanende kwaliteit van onze leef
omgeving en onze gezondheid is het belangrijkste ge
spreksonderwerp. Een correcte en wetenschappelijke 
benadering van deze problematiek dringt zich meer 
dan ooit op, is de mening van VLAM. 
- De wrange smaak van in olie gedrenkte vis ..... 
Op het Russische Noordpoolgebied vlakbij het stadje 
Usink speelt zich op dit moment een enorm drama af. 
Doordat verroeste pijpleidingen barstten, stroomde 
meer dan 100.000 ton ruwe olie op de Arctische toen
dra, één van de grootste olierampen uit de geschie
denis. Terwijl de oliemaatschappijen tot in detail op 
de hoogte zijn van de olieramp, blijven ze tot op 
heden olie door de pijpleidingen pompen. Greenpea
cer Filip Verbeien reisde naar het getroffen gebied. 
- Licht uit. Spot aan! 
In Belgiê wordt het nooit meer donker. Op een satel
lietfoto ziet Belgiê eruit als één wazige vlek. Niet 
alleen autosnelwegen, parkeerterreinen en pleinen 
maar ook discotheken, historische gebouwen en 
sportterreinen baden in het licht. Het protest tegen het 
onverantwoord gebruik van licht wordt steeds luider. 
En verder onder meer: 
- BBL presenteert memorandum aan Vlaamse rege
ring. 
- Europa werkt aan herziening lijst toegestane 
pesticiden. 

Milieurama is een uitgave van de Bond Beter Leef
milieu, Overwinningsstraat 26, B-1060 Brussel. 
Telefoon: 00.32.25392217 

Duurzame Energie 

Het juni-nummer van Duurzame Energie stond boor
devol actuele biomassa-informatie. 
- Energiewinning uit biomassa begint inhaalrace. 
Energiewinning uit biomassa (organisch materiaal) 
staat sinds een paar jaar volop in de belangstelling 
omdat het de uitstoot van kooldioxyde beperkt. Een 
grootschalige toepassing van deze vorm van energie
opwekking is op korte termijn mogelijk. Randvoor
waarde is wel dat de biomassa voldoende beschik
baar is. Een overzicht van de stand van zaken. 

- Beste kansen voor miscanthus, riet, wilg en popu
lier. Onderzoek op het gebied van het gebruik van 
biomassa voor energie-opwekking heeft zich tot op 
heden beziggehouden met de technische en eco
nomische haalbaarheid. Maar ook de vraag "Hoe 
duurzaam is een energiebron eigenlijk?" moet worden 
beantwoord. In de vorig jaar gepubliceerde studie 
"Kan de landbouw schone energie leveren?" van het 
CLM wordt voor een aantal gewassen op dit aspect 
ingegaan. 
- Agrarische bedrijfstak sceptisch over toekomst 
energiegewassen. De akkerbouw in Nederland maakt 
zware tijden door. Een ingrijpende heroriêntatie is 
nodig. In dat kader wordt bezien of biomassa kan 
bijdragen aan een structurele verbetering van het 
inkomen van de verliesgevende akkerbouwsector. 
Maar de verwachtingen van de bedrijfstak zijn niet 
hoog gespannen. 
En verder onder meer: 
- Geen ecologisch voordeel van teelt biomassa. 
- Biomassa in Tanzania. 
- Kostprijs biomassa lager dan van wind. 

Duurzame Energie is een uitgave van de Stichting 
Tijdschrift Duurzame Energie, Voorweg 9, 1871 CK 
Schoorl. Telefoon: 02209-1967 

De Kleine Aarde 

Het zomernummer van de Kleine Aarde ging de aan
dacht uit naar de volgende onderwerpen: 
- Grijs water is schoon genoeg. 
Ons afvalwater verdwijnt via een grote buis naar een 
plaats ver buiten de bebouwde kom. Volgens Harrie 
Perebooms, bouwvoorlichter van de Kleine Aarde, is 
dit doodzonde. Hij pleit ervoor afvalwater zelf te 
zuiveren. Water voor de douche, toilet of het be
sproeien van planten hoeft echt geen eersteklas 
drinkwater zijn. 
- Vers is altijd beter: behalve per vliegtuig. 
Verse boontjes uit Spanje zijn beter voor het milieu 
dan ingeblikte Nederlandse. Maar diepvriesbonen uit 
Nederland zijn beter dan verse Egyptische. De Rijks
universiteit Groningen keek naar het energieverbruik 
van sperziebonen. 
- De natuur leeft in de stad. 
De natuur is overal, zeker ook in de stad. Sterker 
nog, op één hectare stad komen soms meer verschil
lende soorten planten en dieren voor dan op één hec
tare buitengebied. Veel planten en dieren vinden in 
de stad alles wat ze nodig hebben. In volgebouwd en 
overbevolkt Amsterdam leven zelfs vossen, ringslan
gen en de steenmarter. Uit het Amsterdam-Rijnkanaal 
zijn reeên opgevist. En verder onder meer: 
- Plant en dier gedijen goed op begraafplaats. 
- Half ons vlees per dag in duurzaam Europa. 
De Kleine Aarde is een uitgave van Stichting De 
Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel. Tele
foon: 04116-84921. 
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Voet in Venetië 

Het ene kustland is het andere niet en daarom deze 
keer enkele notities vanuit den vreemde. De voorbije 
zomer heb ik een week doorgebracht in Venetiê en 
dat is om tal van redenen een opmerkelijke stad. 
Terwijl over de hele wereld het ene congres na het 
andere wordt gehouden over verkeerscongestie en de 
milieuproblemen die het gemotoriseerde verkeer ver
oorzaken, is dit vraagstuk in Venetiê al lang geleden 
opgelost. Venetiê kent maar twee soorten verkeers
deelnemers: voetganger en schip. De Italiaanse kust
stad is een waar paradijs voor de voetganger. In het 
grootste deel van de stad kan men te voet gaan en 
staan waar men maar wil. Geen auto of bromfiets of 
zelfs een fiets legt de wandelaar ook maar een stro
breed in de weg. Geen stoplicht of zebrapad kruist 
zijn pad. Er hangt een weldadige rust in de stad. Zelfs 
op het stervansdrukke San Marco-plein waar in de 
zomer op elk moment van de dag duizenden mensen 

staan, hangt een serene rust. De bevrijding van de 
meest milieuvriendelijke verkeersdeelnemer, de voet
ganger, valt voor elke milieudeskundige of verkeers
prot in Venetiê met eigen ogen te aanschouwen. Men 
kan de stad met auto, boot, bus, vliegtui~ of fiets 
bereiken maar verder dan de rand van de stad komt 
men niet. De automobilist moet net als de treinreiziger 
op het Piazzale Romazijn vervoermiddel achterlaten. 
Auto's moeten voor de duur van het verblijf worden 
opgeborgen in dag en nacht geopende parkeergara
ges. En vervolgens kan men gelijk in de benenwagen 
klimmen of de busboot of watertaxi nemen. Vroeger 
leerden we op school dat Venetiê is gebouwd op een 
eilandengroep in een lagune in de Adriatische Zee, 
en dat merkt de bezoeker direct. Het ruikt naar zee
water in de stad en op de kanalen tussen de eilanden 
wemelt het van de scheepjes. De havenstad kent een 
goed systeem van openbaar vervoer per motorschip. 
De vaporetto is niet alleen een doeltreffende vorm 
van openbaar vervoer maar ook zeer handig voor de 
toerist. Voor weinig geld kom je overal en zie je alle 
waterkanten van de stad. De wereldberoemde en pe
perdure gondolas bestaan in feite bij de gratie van de 
toeristen met een te dikke portemonnee. En al deze 
schepen maken gebruik van de enige natuurlijke ver
keersweg die er bestaat: het water. In Venetiê blijkt 
dat het zeer wel mogelijk is om een behoorlijk grote 
stad die van alle gemakken is voorzien en waar 
mensen de kost verdienen, te laten functioneren 
zonder dat er een auto aan te pas komt. Winkels en 
bedrijven worden bevoorraad per schip of handkar, 
mensen gaan lopende of per schip naar hun werk en 

het huisvuil wordt met een handkar opgehaald. En de 
miljoenen toeristen komen ook niets tekort: integen
deel. Er zijn aardig wat steden in Nederland, waar 
onder het zogenaamd Venetiê van het Noorden, die 
heel wat zouden kunnen leren van dit Italiaanse voet
gangersparadijs. En daar zou het milieu wel bij varen. 

Voor veel mensen is Venetiê niet zozeer bekend als 
voetgangersdomein, maar vooral als stad van kunst 
en cultuur. De tweejaarlijkse Biênnale voor beeldende 
kunst is daar exemplarisch voor. De Biênnale bestaat 
inmiddels honderd jaar en de landenpaviljoens van de 
tentoonstelling liggen midden in het stadspark. Toen 
het gemeentebestuur van Venetiê een eeuw geleden 
toestemming gaf voor de bouw van de paviljoens in 
het park, besloot men tevens dat er geen boom voor 
de bouw mocht worden omgehakt. Landen die er als 
de kippen bij waren om hun kunsthuis neer te zetten 

hadden daar geen last van want die konden over een 
open plek beschikken. Maar de laatkomers kregen 't 
moeilijk. Daarom zie je op de Biênnale paviljoens 
waar platanen dwars doorheen groeien of waarbij de 
architect het gebouw heeft gegroepeerd rond bomen. 
Bovendien groeien bomen, en daarmee moet je als 
architect rekening houden. Het Nederlandse paviljoen 
is in 1954 ontworpen door Gerrit Rietveld. Zijn 
'bouwsel' werd opgetrokken aan de voet van een 
eeuwenoude steeneik en in de voorbije decennia 
slaagde deze boom erin het gebouwtje van de voor
malige timmerman Rietveld langzaam maar zeker op 
te krikken met zijn wortels. In het begin van de 
negentiger jaren werd besloten tot drastische reno
vatie van het Nederlandse paviljoen. Hoewel Rietveld 
inmiddels wereldberoemd was geworden, ging het 
stadsbestuur niet accoord met een voorstel om de 
steeneik om te hakken. Bij de restauratie moest het 
gebouw maar een verdedigingswal opwerpen tegen 
de wortels van de boom. En zo geschiedde het. 
Wat de tentoongestelde kunst op de Biênnale 1995 
betreft valt nog op te merken dat meer dan de helft 
van de betrokken beeldende kunstenaars zich had 
gestort op vormen van audiovisuele reproduktie. 
Marshall McLuhan's stelling dat "the Medium is the 
Message" is blijkbaar ook in de beeldende kunst bon 
ton geworden. Wederom een professie waar de eer
zame handarbeid wordt vervangen door elektrificatie. 

Hans Pars Is publicist te Den Haag. Hij is ondermeer werkzaam 
voor de regionale omroep Radio West. 
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KIES ZEKER, 
KIES LAGERWEY 

Hanzeweg 31 
3771 NG Barneveld 
Postbus 279 
3770 AG Barneveld 
rel : 03420 - 22724 
fax : 03420 - 22861 

Doe uw voordeel met windturbines van Lagerwey 
Voor iedere investeerder in windenergie. biedt 
Lagerwey het meest uitgebreide windenergieprogram
ma. Vanaf 80 kW tot en met 600 kW windturbines kunt 
u bij lagerwey terecht. Uiteraard voor de LW 18/80 en 
de nieuwe LW 27/250. Maar ook voor de Deense turbi
nes Bonus Combi 300, Bonus 500 en Bonus 600. 
Kenmerk van alle turbines is hun duurzame rende
ment. 

Vraag de eigenaren van Lagerwey-turbines naar hun 
ervaringen. Of bel ons voor een geheel vrijblijvend af
spraak . 

.___.LAGERWEY WINDTURBINES 

• 

Overal ter wereld komen 
mensen op voor het milieu. 
Alléén staan zij machteloos 
tegenover de milieuvervuilers. 

Ondersteun hun strijd! 
Doe mee met Earth ALARM, het schrijf
projec.t van Vereniging Milieudefensie. 
Clat init iatieven ter verbetering van het 
milieu in het buitenland ondersteunt. 
Met eHect; internationale druk wordt 
in veel landen zeer serieus genomen. 
Schrijf of bel nu! 

Met ~JWwrunk~ltjrvtt 

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

Vereniging Milieudefensie 
t.a.v. Earth ALARM 
Postbus 19199 
1000 GD Amsterdam 
'Zl' 020 - 6202696 

VOOR DUURZAAM RENDEMENT 

advertenties 

Milieucentrum 
De Kleine Aarde 

steekt de handen uit de mouwen 

... doe je dat! 
Steun dat werk! 
Bel 04116·84921 voor de gratis aktiviteitenkrant l 

Donateur worden? 
Voor f 40, · (minimum f 25, ·) 
op giro 52730 (o.v.v. "nieuwe donateu.r ·) 
ontvangt u een welkoenstpakket en 
elk kwartaal het tijdschrift De Kleine Aarde 
vol informatie en handige snufjes. 

De Kleine Aarde 
Postbus 151 5280 AD Boxtel 
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Brandstof 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kamergieklacht 

In haar NewsBriefs üuli 1995) klaagt het Internatio
naal Atoom Energie Agentschap (IAEA) over de 
'negatieve houding in sommige landen' en 'achter
blijvende vraag naar stroom in industrielanden'. 
Daarom verloopt de ontwikkeling van kernenergie 
wereldwijd trager dan het agentschap hoopt Begin 
dit jaar draaiden er over de hele wereld (in 30 
landen) 432 kerncentrales, en waren er nog eens 
48 in aanbouw. 

Milieubeweging boekt succes in Nepal 

De Wereldbank verstrekt geen lening voor de 
omstreden dam Arun 111 in het oosten van Nepal. 
De bank gaat nu, samen met de Nepalese rege
ring, alternatieven ontwikkelen om de energiebe
hoefte te dekken. Dat is volledig conform de eisen 
van o.a. Earth Alarm, het schrijfproject van Milieu
defensie, en de Nepalese milieubeweging. Deze 
gezamenlijke overwinning voorkomt dat Nepal grote 
economische en ecologische risico's loopt. Nu kan 
de bevolking zelf bijdragen aan en profiteren van 
duurzame energieprojecten. "Een historische 
overwinning aldus een woordvoerder van de 
Nepalese milieubeweging. 

Klimaatbeleid 

In het kader van de reductie van kooldioxide
uitstoot overweegt de Franse regering om de maxi
mumsnelheid op de Franse autowegen te beperken 
tot 160 (honderdzestigl) kilometer per uur. Dat zou 
moeten gebeuren door middel van een begrenzer 
op het gaspedaal van alle (Franse?) auto's. 
Spanje mag van de Europese Commissie de C02-

emissies tot het jaar 2000 laten toenemen met 25 
procent. Volgens Spaanse milieuorganisaties is 
eerder een reductie van 20 procent gemakkelijk 
haalbaar. Overigens zal Spanje de 'omgekeerde' 
reductiedoelstelling niet halen omdat de economi
sche crisis verdere groei verhindert. 

Zonnecelsamenwerking 

Drie Europese producenten van zonnecellen [het 
Duitse Solaris, het Franse Photowatt en het Ne
derlandse R&S] gaan samenwerken om de produk
tie en afzet van zonnecellen in Europa op te krik
ken. Dit 'zonneverbond' wordt de op vier na 
grootste producent ter wereld. Samen telten ze 233 
medewerkers en behaten ze een omzet van 60 
miljoen. 

Snelle Pretreactor 

Het kan weer gezellig druk worden in Kalkar als de 
verkoop van de Snelle Kweekreactor aan een 
Nederlandse zakenman doorgaat. Dan wordt de re
actor omgebouwd tot een 'congrescentrum met 
recreatieve mogelijkheden'. Andere gegadigden 
zullen teleurgesteld zijn. Een kippenfokker wilde 
een broedbedrijf (''snelle broeder'') beginnen, en 
mogelijk had ook Centraal Boekhuls belangstetring. 
Uiteraard blijft het enorme gebouw onder de monu
mentenwet vallen, als industriêle technologische 
miskleun. 
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