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NIEU\·JE VOO.R RADIO-AKTIEF OPSLAGPLAATS 

<· HOU 
AFVAL IN BORSSELE. 

DE BOUW TEGEN 
Terreinbezetting van 

! ,;~ Blokkaüe bouwverkeer 
vrijdag 4 -cot 
op- maandag 7 

maandag 
mei 

7 mei 

· VERZAM"ÉLEN VRIJ'·DAG 4 M~I OM 3 UUR GOES CS 
·'\ 
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1\. Algeme en · 

Binnenkort wordt vlakbij ct~ k~rncentrale Borssele een boven~rondse opslag~ 
plaats e·n verwe"r~in~sfabriek voo:: radio-aktief afval gebouwd. " .t 
Nu gaat laag en midaén radio .. akt~ef afval naar Petten en het hoog rad-io - -~ 
.aktief .afval ná&-r En·g:eland en Fr..an·krijk. Als de opslagplaats van de C.pV~A 
klaar is,· 

1
gaat alles ~aar Bor.sfi~le en in 1994 kom:t he-t (oude) radio ... akt1eve 

afval terug uit Fran:kr;i.jk es $~geland. ..:i, 
1 

Laatste nieuws 
D~ laatste juridiese procedure teg~n de bou.w 
de· tlaad van State. Deze heeft besl~st dat de 
staan . ~r al hekken om het bouwterrein . 

door de COVRA was di~ bij ~ 
bo·U'v kan beginnen. Inmidde~_s\~ 
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ACHTERGRONDINFORMATIE 
Oe COVRA in ionale? 
De belanarij~~ bez.var~ #jn; 
1. De covu iaat in bu.~ versu~sun
"f.U& uit van vaeJ 1114181' ruiàte. ctan u JUJ., 
strikt gtDOCIIen• nodig heeft:· bv'i .• de 
COVRA heUt bitrekend hoeved rui11te r.e 
nocH& r.ou heltben .Xa el'. io N.cieTla.nd nos 
max. 4 ~rncent+-alu Mt: •ttl·v~Jt!ll van 
1000 HW boj zoudan koláen. _-;nr.., ook a1 
het afval in het Sloe geboraen ~ =ooten 
worden. :Al, de ~IA ~éer geld wil uitae
ven, moet. 11• dat natuul:'lij)f r.el.! ~etm. 
Ma.ar.;. ~ dopr nu alvut reKening te houd~n 
m"t:' nieuwe kerncentralet \IOt'dt het pro
'b'l~~ .( • wur laten .(Ie het afval • ) ( t ij de
. iit~) op~eloet ~ de bouw ven nieuwe cen
tt·;a.l~s makkelij:ker gomukr.. KortOCD, de 
COVRA ü wur- ~en etapje op wea ruaar 
nieuwe ke~cedt.ralea. - ar ~rdt niets 
ge<Sa.tn 0111 de beate 011louing voor het 
:radio-aktieve afval dichte~bij t e bren&.a. 
nl. geen afval -er pro.!ueenn 4ua de can
tra.les dic:ht. 
2. De COVli.A wil afvil! &aAJV, yirbr~d•rr ah 
u in r ui.nlteaebrek kcm"~ ob_t.; l.Vert un 
extra uitstoot van radio-ak\ieve 1tofftn 
naar de buitenwa-celd op. Dt lo:~:insen nur 
water en luc:~t :~~ullen c:a•.· 2,5 leleer zo hoo1 
zijn al a lOJ!êter. verlJrmd~Bi;.i ;he'!: ó'ptrct-
den van ·~:Oii~.n in d"e ov-f:- zal., ~it nU. 
~el hoge~ komen te li&gen. 
3. Ook ~onder verbrending looit Ae COYRA 
r.a. Hoffen in cle \oles t auc:belde. Du lo
zi.ng~<n ~ ij n . zo hoog, dat Atr ~n.• 'i)J• dat 4• 

,. kt.•alit~. t '"fD hot Woalu.chd<lr ;,liter or• ' 
'$(t punt bov~ de no~ ('~oia~~litei t 
-o~perV.1û te\J.UoÎr' } koe •• 
1 • • De c.xrYAA wÁl dc:l1 bui."t4.t'ldi jk• guQ ve•
t igen ~5 . 20 ~ter boven NAP) . AlleQn het 
~ebou~ voor v~~teproduc:erend hoos ( ••• -
afval Yordt t~t ~~ hooRt• VAn 10 ~. boven 
NAP beschermd teaeo oveutraainaen. In ge
val van e en overstroming (kana I maal in 
10.0~ jaar) 1110aton we ahnlchtan•i -of a·llt! . 

I • 

IJUtregtlen voldoende :d . .i;:l om grote lo:dn
g&n in %te te voorkoa.n. Gezien bet feit 
<fat de tijdaHj•p opalag bèdo.ald ia voor 
aen periode v.&D 100 jur, en 4• onuker
heden over evt. ~e .. pieaelrijd~ i~:~ die 
pa~iode Z4.X gro~t zijn, een ~iteret on
losi••• lokatiekeuzo. 
5. Pe a!aev.nkte S'plij tttofelelltD"'ll 
worden in vaten opseslagen met een teeh
niese kontrole op evt. lekkAges. Het hangt 
von de inschatrins van de kans op falen 
van de &iP&ratu~r af, in hoevu-te dit tot 
onaanva•rdbare riJiko'& leidt. De COVRA 
achat de kana cp lekkage van aplijtstcf
acaven 10 maal zo la&& in ale in een 
Duits rapport aebeurt. Qqk wordt ia 4e 
rai1io.u-effelttr~ortage mu g .. n voord ge
r•pt over de kan• op wenselij~ f4leo. 
6,De veutiging vao da COVRA i n het Sloe
geb~ed betekent dat er flink wat r.a. -. ' afval door Zejl~nd ~ervoerd ~al •aan word-
en ; Qvu d~ weg,' '4a het apoor en over ~ 
Dit ~~kent · ~n leder geval · dat iJl~ .,.neen 
l.,.sa- é!e r01.11:e een (~lilfwa&r gar illg)extra 
doais atraliR& krijaan. Bij onsevall.a zou 
·cfe boeveelbeid attaliag echter ve l Hi.nk 
•op . kunn811 lopen. Bat westun.aport ga.at via 
de gevaa.rli,Jlt~ t~tof-ËanToute•, de. .ao~ra~:~
~'nfe& nu.r bat S,loe aut echter dwara 
door vooakernen. Over de daiko' • van 
scbeepacranaport wordt al helemaal niet 
a.e eprokcn• 
7. !tr 'OQtatU:t 11.1> l&n&zamèrhand un be
hoor l-ijke k'cne.gtratit van nucleai.ra !n
atallst~ea tn da Delt a (kernc:entraiea 
Boraele en Doel, COVRA). Htot be$vuen van 
de bevolkins ven 4.e a-~te lora .. la ie 
oauwelij ka rekqning aehouden. De bevolking 
van dt ~ligaende gemeentea (Arn..uidan, 
Middelburg, VU.uinaea, &ruk.e11a) ia hele
~~ niet in de voorlichting~ betrokken. 

Prakties . 
Neem tent , slaapzaK, matje, warme kl.eren. plastic, muziekinstrumenten enzo 
mee (geen dure spul~en, aenk aan ontruimin gen) en ~iefst eigen vervoer . 

Sekretariaa t Stop COVRA: 

:~ . 

Sw. De Landas traat 73 , Arnhem, tel . 085 - 514957 
(maandag en woensdag van 2 t o t 5) 
giro; 284 002) tr! v Sio p COVR I\, Midd e'l burg 
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