
Borosele - mausoleum voor komende generaties 

Eindelijk is het dan zover . De Centrale Organisatie voor 
Radioaktie f Afval (COVRA) hee f t uit een drietal , door de 
regering genoemde lokaties , Borssele gekozen . Een beslissing , 
die niet geheel onverwacht kwam. Het feit~ dat er al een 
kerncentrale staat en dat men v~~ de kant van de bevolking 
niet al te veel protesten verwacht. zal hier niet 
vreemd aan zijn . 

Een nationaal op3lagcomplex noemt de Covra het zelf . 
Men kan beter spreken van een nucleaire vuilnisbelt , want 
behalve het laag- en middelradioaktief afval uit zieken
huizen , industrie en kerncentrales , zal er ook hoog- radio
aktiefafval en kernsplij:tingsafval worden opgeslagen , 
verwerkt en misschien wel verbrand. Dit betekent ook dat 
het afval uit het bui tenland ( eap la Hague) mettertijd 
terugkomt en ook hier wordt opgeslagen . 

De Covra vermeld in haar folder optimistisch , dat er 
':lereldwijd met de behandeling en opslag van hoogradio 
aktief a f val al meer da..Tl. 30 jaar ervaring is. Nogal 
er g cynisch als men hierbij bedenkt dat er elementen in 
voorkomen , die duizenden jaren gevaarlijk olijven. 
Een nucleáire tijdbom dus . 

t·1aar volgens de Covra zijn de extra risico ' s voor de 
omgeving zo minimaal, dat ze te verwaarlozen zijn. 
Mensen met bezwaren heb je altijd , maar die kun je 
hun grieven eenvoudig op een hoorzitting laten spuien 
en dan kun je verder toch gewoon je gang gaan . 
Zo'n model heeft al vaker bewezen prima te werken . 
Ongelukken? Die gebeuren bij "onze " kerncentrale,~s:,.-ll....o..c.lf. ___ 
niet . !1aar als er nu toch • • • • • • • Ach , dan gren~~ · ;]"I 
we eenvoudig de zaak af . ' ~"'""i ----- ---
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Stop Borssele . 
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