
DUIZENDEN PROTEST· 
KAARTEN VOOR MINIS· 

TER JORRITSMA 
OEN HAAG, 8 APRIL - Greenpeace heeft 
het ministerie van Economische Zaken 
7000 Zeeuwse protestkaarten aangebo
den vanwege het besluit om hoogradio
actief afval op te slaan in Zeeland, terwijl 
er daar geen veilige plek voor is. Overi
gens is het inmiddels hoogst onzeker 
geworden of dit afval daadwerkelijk naar 
de Covra in Borsele vervoerd zal wor
den. Mogelijk wordt het overgebracht 
naar een bedrijf in Amerika. 
De Zeeuwse protestkaarten waren verpakt 
in een zogenoemde CASTOR-container. 
Een enorm spandoek met daarop dezelfde 
afbeelding als op de kaarten, twee dames 
in Zeeuwse klederdracht, sierde de gevel 
van het ministerie. In grote letters stond op 
dit spandoek: 'Kernafval, zonde van Zee
land'. De ramen van het gebouw werden 
afgeplakt met foto's van inwoners van de 
provincie, die gekant zijn tegen de komst 
van het gevaarlijke afval. 
De geplande opslag bij de Centrale Organi
satie Voor Radioactief Afval (COVRA) in 
Zeeland voldoet bij lange na niet aan de 
veiligheidseisen. De loods waar het hoog
radioactieve afval komt te staan, in -onvei
lige- CASTOR-containers, is gebouwd 
voor veel minder gevaarlijk materiaal. De 
loods is bijvoorbeeld niet bestand tegen 
overstromingen. Ook is er geen apparatuur 
aanwezig om lekken in containers te kun
nen repareren. 
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Het hoogradioactieve afval wordt geprodu
ceerd door de reactor van het Energie 
Onderzoeks Centrum (ECN) in Petten. 
Vorig jaar luidde Petten de noodklok; de 
opslagruimte voor verbruikte brandstofsta
ven dreigde vol te raken. Als er niet snel een 
noodoplossing zou worden gevonden, lag 
sluiting van de reactor in het verschiet. De 
paniek legitimeerde volgens het ministerie 
van Economische Zaken een noodoplos
sing, namelijk opslag bij de COVRA. 
Recent bleek dat de Pettense reactor het 
hoogradioactieve afval nog tot het jaar 
2000 kwijt kan, waardoor noodopslag niet 
nodig is. Deze nieuwe informatie heeft ech
ter nog niet geleid tot een heroverweging 
van de beslissing om het afval naar Zee
land te vervoeren. Greenpeace eist nu van 
minister Jorritsma dat ze de vergunning 
voor opslag bij de COVRA schrapt. 


