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door prof. dr. H. van der Laan 

Prof. dr. H. van der Laan is hoogleraar in de radio
astronomie aan de faculteit voor wiskunde en natuur
wetenschappen van de R.U. te Leiden. 

Is de alternatieve energie-route 
een begaanbare weg? 

Kanttekeningen 

In no. 4/Sl van dit tijdschrift publiceerde ik een visie op de Nederlandse energie
toekomst tot de eeuwwisseling. Daarin daagde ik, in de laatste paragraaf, het CDJA 
uit tot een realistisch idealisme. Het artikel van Blok en Kok, ofschoon op persoon
lijke titel geschreven, mag wei als respons op die uitdaging worden gezien. De 
redactie heeft mij verzocht er op in te gaan. Na een lang gesprek met de jeugdige, 
geestverwante auteurs over een eerdere versie van hun verhaal, wil ik aan dat ver
zoek gehoor geven. 

Om mijn reactie beknopt weer te geven, 
beperk ik mij tot hoofdzaken, technische 
details vermijdend op enkele illustraties 
van discussiemethode na; in Blok en Koks 
(voortaan BKS2) artikel zijn de verwij
zingen naar mijn artikel (verder LSI) in
cidenteel en summier: van een echte ana
lyserende discussie is geen sprake. 
De lezer die zich in de Nederlandse ener
gieproblematiek verdiepen wil bestudere 
beide verhalen, Jette op informatiebronnen 
en op de relatie tot de feitelijke ontwikke
lingen in de wereld. Het zou wei eens 
kunnen zijn dat deze twee verhalen, en 
het golflengteverschil dat de communica
tie zo belemmert, model staan voor de 
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publikatiestroom die met de BMD over 
energie op komst is. Een consensus is blijk
baar uitgesloten: de lezer nu, het parle
ment straks kunnen en zullen uiteindelijk 
moeten kiezen. 
Gemakshalve volg ik de hoofdjes in BKS2, 
nu en dan verwijzend naar LSI; dat be
spaart lange citaten. 

Inleiding 
Onze uitgangspunten, ietwat verschillend 
verwoord, zijn dezelfde: men vergelijke 
LSI, de eerste paragraaf na het hoofd je 
Politieke vragen. Wij menen samen dat de 
'economie van het genoeg' moet worden 
nagestreefd. dat de kwetsbaren hier en 
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elders onze zorg in de eerste plaats ver
dienen, dat een zeer sterk vergroot steen
koolverbruik ons natuurmilieu bedreigt en 
dat respect voor volgende generaties uiter
ste zuinigheid op fossiele brandstoffen, 
in het bijzonder op olie en gas, vereist. 

Kernenergie 
In LSI heb ik onder het hoofdje Electrici
teitsvoorziening een krachtig pleidooi voor 
een drastische vergroting van het uranium
aandeel in onze energievoorziening ge
houden. De bespreking van Blok en Kok 
over kernenergie is een samenraapsel van 
bezwaren uit de alternatieve literatuur 
van cahiers, kranten- en weekbladknipsels. 
Wetenschappclijk diepgaande analyses 
worden als 'te globaal' terzijde gezet. Ik 
moge lezers met veel tijd en behoefte aan 
literatuur van niveau, verwijzen naar het 
inmiddels verschenen dee! VI van de in 
L81 aanbevolen reeks 'Annual Review of 
Energy'. Ik volsta nu met cryptische kant
tekeningen bij de in BK82 besproken as
pecten. 

1. Kosten. Hoe goedkoop de stroom van 
de kerncentrale Borssele wei is zal blijken 
wanneer de commissie-Beek eindelijk 
rapporteert. Met die centrale verdwijnt, 
denk ik, ook de aluminiumfabriek. De 
Nederlandse industrie merkt nu reeds hoe 
duur onze electriciteit is en tegen 1990 zal 
het contrast nog vee! schrijnender zijn: 
onze stroom is dan honderd procent duur
der dan in Frankrijk waar kernenergie 
naar een maximaal-praktisch aandeel in 
de energievoorziening groeit. De macro
economische gevolgen voor onze econo
misch rendabele werkgelegenheid, draag
vlak van de kwartaire sector, zijn groat. 
Het prijsvoordeel van kernenergie blijkt 
niet aileen uit competente studies, doch 
vooral uit de praktijk van honderden 
centrales. Een land dat niet horen wil moet 
voelen. 
Nog twee opmerkingen over veel voorko
mende denkfouten in dit verband: er is 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/82 

142 

veel geld uit de publieke sector besteed 
aan speur- en ontwikkelingswerk ten be
hoeve van kernenergie. In de kostenvcrge
lijking nemen sommigen die investering 
mee, om zo tot onwaarschijnlijk dure 
kernenergie te komen, V oor ons, hier en 
nu, zijn die kosten gemaakt in de periode 
1945-1982 echter niet economisch rele
vant: de technologische kennis, de in
dustriele kunde en de produktie-capacitei
ten zijn voorhanden, resultaat van wereld
wijde cumulatieve inspanning. Die kosten 
a posteriori doorberekenen in de energie
prijs is even irrelevant als doorberekening 
van de kosten van de Zuiderzeewerken in 
de prijs van aardappelen uit de Flevo
polders. 
Amerikaanse studies van steenkool- versus 
uraniumenergieprijzen helpen ons ook 
niet bijster vee!: de V.S. beschikken over 
grate steenkool reserves, vee! daarvan toe
gankelijk middels open-pit mining, een 
relatief erg goedkope marrier. Voor ons 
betekent overgang naar tientallen miljoe
nen ton steenkoolverbranding per jaar 
gigantische investeringen, kosten die 
a priori geheel meetellen in onze kostprijs 
voor kolen-energie. Is kernenergie van
daag de dag marginaal goedkoper dan 
steenkoolenergie in de V.S., voor ons geldt 
een heel ander stel omstandigheden ten 
nadele van kolen in zo'n vergelijking. Dit 
bei:nvloedt de verhouding, laat de nood
zaak om beide vormen van energiewinning 
te ontwikkelen onverlet, zoals betoogd, 
o.m. in L81. 

2. Proliferatie. Gegeven de militaire 
technologieen elders in gebruik, gegeven 
ook de ca. 270 kernenergiecentrales in 
werking en de ca. 230 in aanbouw, kun
nen we voor wat Nederlands energiebeleid 
betreft hierover kort zijn. Landen als bijv. 
Zweden, Zwitserland en Nederland, zijn 
democratische rechtsstaten met electrici
teitsvoorziening in openbare nutsbedrijven 
onder juridisch en technisch competent 
toezicht. Of dergelijke Ianden van de 500 
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kerncentrales die de wereld in 1990 heeft, 
I a 2 procent binnen hun grenzen tellen 
hccft geen enkel aantoonbaar effect op het 
dirccte proliferaticgcvaar van kernwapens. 
Indirect is het natuurlijk waar dat aile 
kernfysische kennis en kerntechnologische 
kunde ten kwade zou kunnen worden ge
bruikt; dat hebben ze met aile soorten 
kennis en kunden gemeen. Op deze grond 
afzien van schone en relatief goedkope 
encrgie ligt in de sfeer van 'slop the world, 
I want to get off .. .'. Feitelijk is de associa
tie kernenergie - kernwapens even gezocht 
als bijv. ecn associatie aardgas - gas
kamers. 

3. Veiligheid. De meningen hierover !o
pen sterk uitcen, zoals in BK82 terecht 
wordt opgemerkt. De prakt(jk van duizen
den reactor-jaren heeft de grote veiligheid 
en beheersbaarheid echter bewezen. Het 
Three Mile Island-Harrisburg ongeluk 
maakte geen slachtoffers, kreeg echter 
oneindig vee! meer publiciteit dan de 
meer dan honderd mijnwerkers die sinds
dien zijn omgekomen. Meningen behoren 
langzamcrhand door die feiten te worden 
belnvloed, worden dat ook in de ons om
ringende Ianden. 

4. Afval. Blok en Kok vinden het afval
probleem wezenlijk en dat is het natuurlijk 
ook. Er zijn echter velc methoden ontwik
keld om het probleem hanteerbaar te rna
ken en de laatste jaren zijn vooral de 
compactheid en de verpakking van het 
hoogactief afval zcer verbetcrd. De in 
LSI geciteerde literatuur verschaft hier
over veel informatie. Voor aile 500 wer
kende en in aanbouw zijnde kernenergie
centrales zijn methoden ontwikkeld, pro
cedures vastgelegd die de verantwoorde
lijke mensen en instellingen daar accep
tabcl achten. De eindeloos herhaalde be
wering dat het afvalprobleem niet is op
gelost, slaat dan ook nergens op: de ideale 
oplossing is niet gevonden ... voor steen
kool-afval ook niet, om maar te zwijgen 
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van talloze veiligheidsproblemen in onze 
maatschappij. Het onderzoek gaat door ... 
behalve bij ons, waar het parlement het 
onderzoek van zoutkoepels per motie stop 
zette. 

Besparingen 
Blok en Kok concentreren hun optimisme 
voor de middellange termijn (tot de eeuw
wisseling) op enorme besparingen in de 
vorm van onwaarschijnlijk hoge efficien
tie-verbeteringen van bcstaande produktie
en consumptie-processen. In LSI (p. 213) 
heb ik precies gedefinieerd wat ik met be
sparingen bedoel en, op grond van gepu
bliceerde Nederlandse en internationale 
studies, besparingen in vele sectoren tot 
30 % geciteerd in genoemde periode. Wel 
met vermelding van zeer hoge investe
ringsniveaus, van twee miljard nu tot vijf 
miljard gulden per jaar in de loop van de 
jaren '90. In BKS2 worden veel grotere 
besparingen voorzegd, zonder aandacht 
voor hun economisch rendement, met ter
zijdestelling van gedegen studies geciteerd 
in de Regerings Energienota's terzake en 
van in LSI vermelde wereldliteratuur. Of
schoon ik op dit technisch veelvormige 
tcrrein geen expertise bezit, acht ik in het 
Iicht van geraadpleegde literatuur, waarin 
ook vele experimentele resultaten met 
economische evaluatie, Blok en Koks 
claims hoogst onwaarschijnlijk. 

Mogelijkheden van stromingsbronnen 
We moeten het in Nederland uiteindelijk 
hebben, volgens Blok en Kok, van de 
wind. Hoe het mogelijk is dat mensen wie 
natuur, landschap en milieu zo ter harte 
gaan, niet opzien tegen vele tienduizenden 
grote tot reusachtige, nogal geluidsrijke 
en niet ongevaarlijke windmolens, is mij 
een raadsel. In BKS2 worden, zoals vrijwel 
altijd in de 'soft scenario literatuur', vele 
speculatieve mogelijkheden voor energie
winning op een rij gezet, maar de econo
mische onderbouwing ontbreekt ten enen 
male. Het vertrouwen in stromingsbron-
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nen als gewichtige energieverschaffers 
voor een dichtbevolkt, hoog ge"industria
liseerd land wordt aileen al door de rede
neertrant danig ondermijnd. Wat trouwens 
te denken van een argument als volgt: 'De 
door Van der Laan geciteerde bronnen 
gaan aile uit van te globale schattingen: 
de koppeling tussen energieverbruik en 
economische groei ligt niet zo eenduidig. 
Het is trouwens de vraag of een economi
sche groei van 2 % gehaald wordt. Boven
dien mogen we ons ook wei afvragen of 
we economische groei sec moeten hand
haven als dominante beleidsdoelstelling'. 
Even verder: 'Zowel de basisgegevens 
(windvermogen per vierkante meter) als 
de berekening van Van der Laan zijn 
foutief'. Geen toelichting, geen referenties. 
lk heb gezegd dat 5000 moderne wind
molens van elk vijftig meter spanwijdte 
ca 2 % van ons conventionele energie
verbruik kunnen vervangen. Dan moeten 
deze molens, met samen 10 miljoen vier
kante meter effectief oppervlak, 2 Giga
joule per vierkante meter per jaar leveren. 
In de literatuur heb ik geen enkel experi
menteel geval gevonden waar een echte 
molen ooit in de praktijk in een jaar twee 
GJ energie per m2 opbracht. De tijd, met 
vcel experimenten, die nu ook bij ons ein
delijk op gang komen, zalleren of we wat 
dichter bij de theoretische mogelijkheden 
die aan winderige kusten zo'n drie maal 
hoger liggen, zullen komen. In werkelijk
heid weten we nog heel erg weinig van de 
kWh prijs van een windmolen netwerk; 
het onderhoud van zo'n complex systeem 
is arbeidsintensief, de capaciteit als functie 
van tijd onbeheersbaar. 

Tenslotte 
Besparingen die economisch rendabel zijn 
moeten worden bevorderd. Daarover zijn 
allen het eens. Het is daarom wei noodza
kelijk de gasprijs op wereldniveau te bren
gen. Ook Blok en Kok zien we! in dat 
stromingsbronnen in 2000 nog slechts een 
bescheiden aandcel leveren. Mede daarom 
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komen ze aan het eind van hun artikel 
plotseling met een drie maal zo hoge 
warmte-kracht koppeling dan het toch al 
ambitieuze streefbedrag van de Energie
nota's. Ook hier geen enkele indicatie van 
de bedrijfstechnische en economische haal
baarheid. Een streefgetal van 4000 MW 
opgesteld windvermogen, werkelijk fan
tastisch, betekent afgezien van alle onop
geloste technische, bestuurlijke, juridische 
en economische problemen, een bouw
tempo van vijf grote (50 m diameter) 
molens per dag, elke werkdag in de acht
tien jaar van 1983 tot 2000! 

Eigen slotopmerkingen 
De droom van Blok en Kok is mij sympa
thiek. Er moet ons veel aan gelegen zijn 
ons gas ook voor de volgende generatie of 
twee te bewaren; kolenstook tot een mini
mum te beperken, onze afhankelijkheid 
van olie, een zeer schaars goed na 1990, 
terug te dringen. Kan dat met wind en 
andere stromingsbronnen? Ret is volstrekt 
onbewezen; alle indicaties wijzen op het 
tegendeel. 
Wij behoren tot de Westeuropese cultuur
kring, hebben met het Verdrag van Rome 
ons sociaal-economisch lot vervlochten 
met dat van 300 miljoen andere Euro
peanen. Wij handelen ontstellend vee!: 
voeren de helft van ons nationale produkt 
uit, evenveel weer in. Onze nationale be
staansmogelijkheid, de hechtheid van ons 
sociale stelsel, de stabiliteit van onze de
mocratic, hangen af van een economisch 
cvenwichtige relatie tot vooral onze BEG
partners. Die partners volgen andere ener
gie-routes dan Blok en Kok aanbevelen. 
Ik meen dat het een politick gevaarlijke, 
onbegaanbare weg zou blijken, voor een 
technisch en economisch volstrekt afwij
kend energie-scenario te kiezen. Onze 
open economic is zeer gevoelig voor per
manente prijsverschillen van basisvoorzie
ningen. 
Ik vreesde in januari 1981, toen ik L81 
schreef, dat onze energie-politieke beslui-
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tcloosheid ons de weg van en vee! gas en 
veel kolen zou opdringen. Sindsdien ben 
ik er niet geruster op geworden: het recen
tc regeringsbesluit omwille van de staats
kas twaalf miljard m3 extra gas in te zet
ten de volgende vier jaar is een heel veeg 
tcken. 
De suggesties van Blok en Kok en meer 
algemeen van de alternatieve beweging, 
zijn heel gcschikt voor kleine, sobere, pas
torale gemeenschappen. Ze zijn echter niet 
te schalen naar een volk van 14 miljoen 
dat in West-Europa mee wil doen op aile 
gebieden, dat geen enkele indicatie geeft 
terug te willen naar een economisch-so
ciaal niveau beneden dat van Terland of 
Zuid-Italie. Daarom vormen deze sugges
tics geen alternatief perspecticf behalve 
een van sociale chaos en economische 
ontreddering. Het is geen CDA-beleid, het 
is PPR-beleid, d.w.z. beleid dat best on
mogelijk en onverantwoord mag zijn, want 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/H2 

145 

het komt immers toch niet voor uitwer
king in aanmerking. Het CDA heeft on
ontwijkbare verantwoordelijkheid. Daar
om zal het moeten kiezen voor een over
zienbare, economisch haalbare route en 
dat betekent onontkoombaar kiezen tus
sen kolen en uranium. De BMD zal hope
lijk helpen bepalen in welke verhouding. 
Wat mij betreft wordt steenkool de sluit
post: kunnen we echt zuiniger dan ik nu 
verwacht dan kan dat minder; wei zo 
schoon. En drie of vier kerncentrales in 
plaats van twintigduizend windmolens: 
wei zo mooi! economisch verantwoord, 
technisch betrouwbaar en uitgesproken 
milieu-vriendelijk. 


