Stop Bors se l e akt je
ma andag 10 oKtober 1982
Ook deze morgen hebben ongeveer 20 l eden van de
aktJegroep Stop Borssel e het tc ~ gangshek naar
het bouwterrein van d e i n aanb ouv1 zijnde atoombUnker bezet. Deze m~nselijke blokk&de heeft tot
doel om nog meer kracht bi j te zetten aan
alle
eerdere protesten tegen de bouw van een radioaktieve a f val bunker. Deze bunker zal een eem•lig
monumen t worden voor ons nageslacht. Tevens willen wij docr middel v?n deze blokkade de bouw van
de atoombunker vertragen en met de werknemers diskussiëren over kernenergie en w~rkgelegenheid .
Wij willen er nogrnatll s op '.-lijzen dat wij niet de
\\rerkers aan de atoombunker verantwoordelijk stellen voor de boU\-.r maar het beleid van de ,frovinciale ZeeU\vs e Energi e Naatschappij en de diverse
overheden.
Om rie r eder zal St op Borssele ook aktie voeren
op de toegangsweg naar de hoo f dpoor t van de kernc en "l:.ral e . Over de ;.Jet:., :n j n spandoe ken gespannen
met .ie t;eksten " ~ .tJ BAJ~EN \' AN Al'.'VAL EN CEN'l'RAJJ'F",
" N ! E'.r LEUK Tm P!\.T AJ•'V AJ,h en nnE.EN K1~H.NENERG IE IN
NEDEHJ.AND S'I'OP l30RS.3EL& • Door toepa8 s i ng van deze
span1loeken en cie b) oJcka àe willen \vij de P. 2 . E.l'-1 .
dui dP.tijk maken dat \H J on~ niet s t i l z wi jgend neer
leggen hij ne t door h~n gevoerde bel eid.
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Naast de Kerncentrale in Borssele is men enige tijd geleden begonnen met
de bouw van het afvalopslaggebouw voor Radio-Aktief- Afval. Het is de bedoeling
om in de betonnen bunker al het licht en middel aktief-vast-afval op te slaan
in vaten met een oppervlakte-straling van 1. 000 millirem per uur .
Dit afval wordt nu nog steeds in de oceaan gedumpt, een onakseptabele oplossing om van de vaten af te komen. De overheid is hier,na vele jaren , ook achter
gekomen en tracht het dumpen zo spoedig mogelijk te stoppen.
Er is echter geen bevredigende, veilige, definitieve opslagplaats voor het
radio-aktief-afval {R.A.A.) . Het is zelfs zeer de vraag of een dergelijke opslagplaats ooit gevonden zal worden.
Omdat de P. Z. E.M . de Kerncentrale Bor ssele toch wil laten doordraaien - ondanks
het ontbreken van een veilige, definitieve opslagplaats- wordt nu een tijdelijke
opslagplaats gebouwd.
De gro~tte van ~et afvalopslaggebouw is zo gekozen, dat al het R.A.A. dat de
komende 9 à 10 jaar in Borssele geproduceerd gaat worden, opgeslagen kan worden . Deze periode komt ongeveer overeen met de verwachte levensduur van de
Kerncentrale Borssele. Er komt nu een garantie, dat de stagnatie van de afvoer van R.A .A. geen reden tot sluiten van de kerncentrale hoeft te zijn.
Min of meer dezelfde garantie heeft de P. Z. E.M. voor wat betreft de afvoer
van de hoog radioaktieve uitgewerkte splijtstofstaven.
Het Ministerie van Ekonomiese Zaken heeft in 1980 al een vergunning verleend
voor het plaatsen van speciale rekken in het koelbasin voor de zogenaamde
kompaktopslag. Het veel dichter op elkaar plaatsen van de zeer hete splijtstofstaven, die uit de reactor gekomen zijn, en afgekoeld moeten worden,
maakt-dat,ondanks de stagnatie van de afvoer van de splijtst~fstaven , toch
doorgegaan kan worden met de produktie van elektriciteit en .....•.•.. R.A.A ..
Nu worden verschillende noodsprongen gemaakt, omdat P-en goede, de finit ieve
oplossing voor het afvalprobleem uitblijft. Toch wordt doorgegaan met de produktie van R.A.A ..
Het is onbegrijpelijk dat de ker~centrales door mogen draaien, zonder dat er
een deugdelijke oplossing is voor hun afval.
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De enige veilige oplossing is: sloppen met de produktie van
d ~~~itf;1~~i~
afval. Het sluiten van de kerncentrales en onderzoeksinslitu
~ ~ __
van kernenergie. De afvalberg is al hoog ger.oeg.
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HET OPSLAGGEBOUW
De bunke~ kr ijgt een opslagruimte van
21.012 m • Het wordt een vrij simpel
gebouw met dak, vloer en wanden van
gewapend beton met een dikte van 50
tot 100 cm. Dik beton wat de radioaktieve straling moet absorberen, zodat de me r kbar e straling buiten het
gebouw gering is.
Vreemd is dat voor het dak - met een
dikte van 50 cm. de maksimaal toelaat bar e str aling buiten het gebouwgroter is dan voor de muren (2 , 5 millir em, r esp . o, 1 millirem per uur ) .
I n de ontvangsthal komt het
afval binnen en wordt me t een mobi e l e kraan vervoer d naar het ops laggedeel te. Het afval kan hier ook
gereed gemaakt wor den voor eventueel
ver de r transpor t . Er is een mogelijkheid voor een spoor wegaansluiting
voor di t doe l.
De a tooma fvalbunke r gaat ongeveer
3 à 3 , 5 m~l joen gulden kosten. Dit om
~ 8.000 m a f val op te slaan.
Het de bouw is half april ( ' 82) be gonnen e n gaa t-naar verwachteen j aar duren . Begin 1983 kan dus
begonnen wor den met de opslag en is
atvoer naar het Energie Centrum
Nederland - voorafgaand aan de dumpingniet a e er nodig .

Door afscher ming ls getr acht de
werknemers aan een zo laag mogelijke
s tralingsdosis bloot te stellen.
Ti jdens het transport kunnen echter
situat i e s ontstaan , waarin werknemers
een stral ingsdosis boven de gestelde
~ore van 2 , 5 millirem/per uur .
De P.Z.E.M. houdt zich wel aan de
interna t ionaal gestelde en geldende
norme n , die stellen, dat de maksi male bes t r aling 5 rem per jaar mag
bedragen . Hier komt het punt van diskus s i e over de lage stralingsdosis.
Nog steeds wordt het gevaar van het
langdurig bl ootgesteld zijn aan lage
s tral ingsdosis onderschat en gebaga teliseerd . Dit, ter~ ijl verschillende
studies hebben uitgewezen, dat er wel
degelijk schadelijke gevolgen uit
kunnen voor tvloeien .

WAT V00"R AFVAL:?

radio-a~ief

umdat het dumpen van
afval naar a le waarschijnlijkheid word t
gestaak t , ~oet er een oplossing worden
gevonden voor dit afval, wil men de
kerncentrale Borssele door laten dr aaien .
Het gaat hier om vast afval en vloeibaar
afVal dat in vaste vorm is gebracht.
Dit kan licht besmet afval zijn zoals:
handschoenen, beschermende kleding, etc.,
maar ook de zwaarder besmette filters,
vloeistoffen, gereedschappen en ander
materiaal. Er is geen norm gesteld wat
betreft de straling van dit afval.
ln de vergunning wordt alleen een norm
gesteld aan de straling op het oppervlak van de vaten . Deze mag maksimaal
1. 000 mil l irem per uur bedragen.
Er is o . a. door het Minister ie van
Ekonomiese ~aken gesteld, dat wel hoog
~ktie~ ~ast ~fval (hava) in de bunker
opgeslagen kan worden , m1ts het zodanig
verpakt is , dat de vaten toch voldoen
aan de gestelde norm van 1.000 mr. oppervlaktestraling.
Zo kan van Hoog Aktief Vast Afval (HAVA)
Middel Aktief Vast Afval (MAVA) gemaakt
worden. De gesttlde norm is dan ook geen
norm meer voor he• soort afval wat opgeslagen gaat worden .
Jaarlijks worden ongeveer 800 vaten
afval geproduceerd. Vijfhonderd vaten
van 200 1. met een gP.wicht van~ 0,~25
ton, en ca . 300 stuks 1. 000 1. vaten
van 2.200 ton. Dat betekent ~ 845 ton
per Jaar
Er is de verzeker ing gegeven dat alleen
afval van de Kernc~ntrale Borssele opgeslagen gaat worden.
Er is een opslagmogelijkheid voor +
8.000 ton, afhankelijk van de maniër van
stapelen en de verhouding 200 1 . en
1.000 1 . vaten. Genoeg ruimte dus om
de Kerncentral e Borssele 9 à 10 jaar
door te laten draaien.
Een zeer voorbarig besluit , zeker nu de
Maatschappelijke Diskussie over kernenergie bezig is.
Een opmerkelijk punt van de atoomafvalbunker is de lerm "tussenopslag".
De tijdelijkheid van de opslag in afwachting van een definitieve bergplaats
De P.Z.E.M. stelt de overheid verantwoordeli jk voor het vinden van een der
lijke opslagplaats, als het dumpen vert
den wordt . Er is geen uitzicht op het
vinden van een definitieve opslagmogelijkheid, zowel
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tito" afval/materiaa l. liet tljdeliJk op-

van ràdio-aktlef-afval is oan o~k
zeer voorbar1g.
TiJdelijk lS ni ~t eeuw1g
Dit begrip maak~ het voor b. v. de
gemeente Borsele wel gemakkelijker om
pos1tief te beslissen over het verlenen
van een bouwvergu nning.
Het is ~eer de vraag of dat ook gebeurd zou zijn als er een vergunning
aangevraagd zou zijn voor definitieve
opslag.
Dit terwiJl er geen wezenli j k verschil i s tussen beiden.
slaa~

KOMPAKTOPSLAG
Bi j de start van de kerncentrale
Borssele was in het koelbasin i n de
cent ral e ruimte voor de koeling van
de uitgewerkte brandstofstaven .
Er werd gedacht aan een afkoelperiode van deze hete elementen van een
half jaar tot een jaar, waarna de
staven naar de opwerkingsfabriek in
La Hague in Frankrijk afgevoerd konder. worden.
Grote moe ilijkheden bij de opwerking
i n de fabriek van Cogéma, maakte het
noodzakelijk de s taven langer in het
koelbasin te houden. Ook verandering
van het kontrakt - bekend als het geheime Cogéma-kontrakt- maakte het
nodig de elementen langer in Borssele
te houden. Vandaar dat er een vergunning werd aangevraagd en verleend
om veel meer (ongP.veer 600) uitgewerkte splijtstofstaven in het koelbasin op te slaan . Dit gebeurt domweg door de staven dichter op elkaar
te zetten.
De staven moeten konstant gekoeld worden, omdat zij nog een enorme hitte
produceren . De kans dat er een ongeluk gebeurt, bijv. door oververhitting bij het uitvallen van de koe-

ltng v. n het basin, is vele m len
groter geworden door de verdic hte op
slag .
Ook blijkt weer, dat de problem 1
in de opwerklngsfabriek veel groter
zijn dan eerst werd aangenoQen De
vertraging komt voornamel ijk door onverwdchte techniese tegenvallers, ongelukken en defekten aan de inst allaties .
• n verband met diverse kalamiteiten heeft
de opwerki ngsfabriek vele malen stil gel egen.
Grote hoeveelheden radio-aktief-afval
uit o .a. Nederland, België , Duitsland, Zweden en Frankrijk hopen zi ch
op in de koelbasins van La Hague.
Rad1o-aktief materiaal wordt ook regel matig geloosd in he t kanaal en ontsnapt in de lucht.
Nog steeds is er geen oplossing
gevonden voor de zwaar giftige en
hoog radio aktieve ar~alsto ffen uit
de spli jtetofstaven.
Er moet een veil i ge opslagplaats gevonden worden, die het mogelijk maakt
d1t radio-aktief-afval voor de tljd van
ca. 500 . 000 Jaar van de buitenwereld
te i soleren.
Jit is een absur de opgave, omdat er geen
moge lijkheden zijn om de toekomst t~
voorspellen.
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Om orslag van radio- akllef-afval
mogelijk Le ~aken , wordt in vcrs~hi l 
lend~ landen waaronder Denemarken,
Duitsland en ock Nederland gedacht
aan de op~la~ in zoutkoepels. Onder zo~k naar de geschiktheid 1s een zeer
~~~ilijke en langdurlge zaaK . De
WArmte af6itt.P van het radio- aktiefafval blUft een groot probleem, evenals de sLabilire1L van de zoutlagen .
Niemand kan op een termijn van duizenden jaren garanderen dat de situatie
in de zoutlagen niet verandert . Het
verleden met duizenden jaren rust ,
garandeert geen stabiliteit voor de
:.oekomst .
Het af~luiten van het radio-aktiefafval voor grondwater is eveneens
noodzakelijk om verspreiding van radioaktief mater iaal te voorkomen.
D~ huidige mijnbouwtechnieken kunnen
c~n dr oge opslag nu wel garanderen.
z~ kunnen echter geen droge situatie
voor duizenden jaren verzekeren.
Min of meer dezelfde s1tuatie
geldt voor de opslag in kleilagen ,
zoals o .a . in België onderzocht wordt .
Er i:; p;een \"Oorspelling te maken hoe
de sttuatte van de kleilagen over
auizenden jaren is. Desondanks wordt
er in rlP Belgiese Kempen t och doorgegaan met de bouw van een ondergrondse upslagplaats in deze kleilagen.
Er wordt momenteel een schacht en een
ck3p~r1menteel gewelf gebouwd .
Het vreemde is dat een opslagplaats niet meer gekozen wordt vanuil
de overtuiging van zijn veiligheid,
maar vanuit de noodzaak om de berg afv.al , die een onoverkoombaar probleern
1s geworden, op te slaan .
Het is alleen daarom al onvoors~elbaar
dat de kerncentrales door mogen gaan
ruet prod~ktie van r adio-aktief-afval.
DUMPING
achtereen lS het R. A. A. van Enp,e land, BelgiË, Zwitserland en Nedtrland
c~. 700 ~ijl van oe spaan~e en iersc
kust in de oceaan gedumpt . Ver van ons
tled. Nu pcts begiut men te beseffer, dat
t. e t gewoon in zee 1umpen geen oplos~ing
i . Wel is dit :Je goedkoopste en gemakkelijkste manier oo van het R.A . A.
ar te komen. Het vtnden van de vel ~
c hemi e se gifbe 1 en heeft waarschlJ1tlijk
1oorgcwerkt in 1e bwustwordin~ dat het
c. •mpen geen veilige oplo;:;slng i s .
Op«!ngebar s te vaten, hoge konsent.ratfes
Jq~en

radio-aktief materiaal i n het water r9~d
de dumpplaats~ •• besmetté vi~ , korto~ een
verspreiding van radio- aktieve stoff~n in
het mlljeu, makPn het dumpen onver. ,twocrd .
Toch, wordt ook dit jaar weer gedumpt, vo l gens de staatssekr etaris voor miljeuzaken
Mevr. Lamberts , o~~at er geen goede opslagmogelijkheden op het land aanwezig zUn .
Dit jaar wordt - naast het ziekenhuis en
kerncentr aleafval- ook het in Arnhem opgegraven Kema - afval gedumpt . Dit - in een 20
tal kui l en in de tuin van het arnhemse onder zoeksinstituut- begraven afval bestaat uit
materiaal afkomstig van proeven met radioaktieve stoffen . Onderzoek voer energieopwekking, een nieuw type ker ncentrale, laborator lumproeven, etc . • Het zwaar giftige en
hoog radio - aktieve afval, waaronder o.a.
t horium, uranium , strontium , caesium en
kobalt, is ongekontroleerd , ongeregistreerd
in plastiek zakken op een diepte van ca .
200 tot enkele centimeters, begr aven. Het is
niet bekend om welke hoeveelheden R. A.-materlaal het gaat . Oe KEMA heeft het niet bijgehouden . Een triest gegeven is dat. veel kinderen in de KEMA- tuin op het afval gespeeld
hebben . Drie kinde r en die op het terr e1n gespeeld hebben , z i jn aa n een vor m van kanker
overleden . De KEMA ontkent dat er een reJ
tie is tussen het spelen met en op het al
en de dood van de kinderen.
Een dramatles voorbeeld van het onzorgvuldig en onverantwoord omgaan met radlo-akt.lef-afval .
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wat kleeft aan het gebruik van kernener gie.
Het is wel een heel duidelijk probleem .
Toch heeft de Minister van Ekonomlese Zaken (destijds van Aardenne)G.S. van Zeeland
en de Gemeenteraad van Borsele toestemming
gegeven voor de bouw van de atoomafvalbunker. Men wacht niet met het gebruik van
kernenergie tot er een oplossing is gevonden voor het afvalprobleem.
Men hoopt dat de oplossing zal komen, zo
niet ... ... • Een grote berg radio- aktiefafval, die een bedrelging is voor alles wat
leeft. De enig~ oplossing is: STOPPEN met de
produktie van R.A A•. STOP de kerncentrales
STOP het onderzoek met. R.A. sto ffen t .b. v. '
kernenergie. DE AFVALBERG IS AL HOOG GENOEG . Om dit te breiken kan daadwerkelijk
iets gedaan worden Sluit je aan bij de aktie GIRO- BLAUW om zo de P.Z.E . M. te la
merken, dat er veel mensen zijn tegen k
energte . Maak het de P.Z.E.M.admlnistra
moellUk door niet met de toegezonden acceptglro te betalPn. Betaal met je eigen bl-uwe
giro-kaartPn. Betaal in 2,3,q of meer keer.
Maak het de P.Z.E.M. moel ~~~:j~~~~==~~~ ·
dat
tegen kernenergie en L••
.•
GIRO-BLAUW.
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