
‘Kolenmijnen 
sluiten helpt 
milieu amper’

Nederlander 
Boudewijn 
Wentink (46) 

had koud € 825 mln 
schuldenlast geher
structureerd, of de da
lende prijs voor steen
kool bracht nieuwe 
kopzorgen en verlie
zen voor de financi
eel bestuurder van 
het Tsjechische mijn
bouwbedrijf New 
World Resources.

V De prijzen voor 
steenkool zijn in vier 
jaar tijd met 60% ge
daald. Is er nog wel 
geld te verdienen?
‘Het is in ieder geval 
lastig. In 2008 is er 
door een terugval in 
de wereldeconomie 
overcapaciteit ont
staan. En zeker toen 
Australië zijn overtol
lige cokeskolen op de 
markt begon te dum
pen, was er geen hou
den meer aan. Nu zit
ten we in een situatie 
waarbij ongeveer 60% 
van de kolenmijnen 
met verlies draait.’

V Wordt het gezien 
die verliezen en de 
vervuiling van het 
 milieu niet tijd kolen
mijnen te sluiten?
‘Vanuit milieuopzicht 
kun je dit misschien 
zeggen, maar het gaat 
voorbij aan het belang 
van deze industrie 
voor de regio. Je moet 
NWR en dochter OKD 
vergelijken met be
drijven als PostNL of 
KLM: grote werkge
vers met een symbool
werking. Als we de 
mijnen sluiten, is dat 
dus een klap voor heel 
Tsjechië en het milieu 
schiet er amper iets 
mee op.’

V Hoe bedoelt u dat?
‘Er zijn twee soor
ten steenkolen: de 
hoogwaardige ‘cokes
kolen’ en de minder 
waardevolle ‘stoom
kolen’. De stoomko
len gaan naar elektri
citeitscentrales, die 
kunnen inderdaad 
vervangen worden 
door bijvoorbeeld 
gascentrales of wind
molens. Maar cokes 
worden gebruikt in 
de staalindustrie, en 

daar is geen alter
natief voor. Met an
dere woorden: als 
je mijnbouwbedrij
ven sluit, is de kans 
groot dat je ook staal
bedrijven verliest, 
en dan misschien de 
automobiel industrie.’

V Toch moeten we af 
van die overcapaci
teit. Hoe?
‘Survival of the fittest. 
De productie moet 
hoe dan ook omlaag.’

V Uw Paskovmijn 
is zeer onrendabel. 
Waarom wachten 
met sluiting?
‘We wilden die mijn 
eerder sluiten, maar 
dat had het ontslag 
van 3000 mensen be
tekend en dat wilde 
de regering niet. Zij 
heeft ons gevraagd de 
mijn open te houden 
tot 2017 in ruil voor 
€ 20 mln staatssteun. 
In die overeenkomst 
is echter uitgegaan 
van een cokesprijs 
van minstens $ 110. 
Nu de prijs rond de 
$ 80 schommelt, pro
beren we een nieuwe 
afspraak te maken.’

V De Poolse overheid 
piekert er niet over 
— verlieslatende — 
 mijnen te sluiten. 
‘Structurele over
heidssteun voor welk 
bedrijf dan ook is ver
boden en verpest de 
markt voor anderen. 
Wij zouden graag zien 
dat de slechtst draai
ende Poolse mijnen 
gesloten worden.’
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