
STOP COVRA! 
Vandaag rijdt de Covra niet! 

Waarom zijn we hier? 

Iedereen weet eigenlijk wel waarom we hier zijn. 
Vandaag willen we ons protest laten zien en horen tegen het Covra transport. 

Er ligt hier in Petten nogal wat .radioaktief materiaal opgeslagen. Radioaktief 
materiaal met een laag, midden en hoog stralingsgehalte. 
Covra (centrale opslag en verwerking radioactief afval) is bezig met het vervoer van 
dit niet ongevaarlijke materiaal, verpakt in betonnen vaten, van Petten naar Borssele. 
Daar in Borssele Jlebben bouwvakkers in opdracht van de Covra grote opslagruimtes 
gebouwd. De opslagcapaciteit is zó groot dat niet alleen het radioactief afval dat men 
de komende anderhalf jaar transporteren wil vanuit Petten er terecht kan, maar ook 
afval materiaal van andere kerncentrales o.a. uit het buitenland. 

Waarom ons protest? 

Met het transport van radioactief materiaal wordt het probleem verplaatst van Petten 
naar Borssele; alsof daarmee het probleem van verwerking van radioactief afval is 
opgelost. 
Het sluiten van kerncentrales is een beter idee. 

Het transport bestaat voor het overgrote deel uit radioactief afval met een lage 
stralingsdosis (afkomstig uit ziekenhuizen), maar óók materiaal met een veel hogere 
stralingscapaciteit en dat is veel gevaarlijker. Ook dát wordt getransporteerd. 

Het transport op zich, met wat voor veiligheidsmaatregelen ook omgeven, is aller
minst van gevaar ontbloot voor omwonenden en weggebruikers. De schrik voor 
straling van radioactief materiaal is sinds Tsjemobyl (om andere calamiteiten maar 
niet te noemen) nog niet verdwenen. 

De aanleg van de enorme opslagruimtes in Borssele mag geen alibi of aanmoediging 
zijn om nog meer kerncentrales in Nederland neer te zetten. 

Wat docp we hier? 

Uit protest tegen het transport van radioactief materiaal en verzet tegen de kernener
gielobby blokkeren we bet Covra transport. Zonder geweld, maar wel met overtui
ging! 

Wij de Stop Covra beweging zijn voor geïnteresseerden te bereiken onder postbus
nummer 8094; 6710 AB Ede. 
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