STORINGEN IN NEDERLANDSE
KERNCENTRALES IN HET JAAR 1975
Borssele

Sinds 1980 wordt er door de Kernfysische Dienst jaarlijks een overzicht
van storingen (‘ongewone gebeurtenissen”) in de Nederlandse kerncentrales gepubliceerd. Vanaf 1996 worden storingen in alle nucleaire installaties
(dus niet alleen de kerncentrales) in dat overzicht opgenomen.

Februari: Kerncentrale twee
maanden stilgelegd omdat bij
inspectie allerlei mankemenVóór 1980 is er niets over ongelukken gepubliceerd. We hebben voor deze
ten worden ontdekt, zoals
chronologie geprobeerd zoveel mogelijk storingen te vinden, maar gaan er
lekkages en beschadigingen
van uit dat het overzicht niet volledig is. Af en toe ook hebben we meer
aandacht aan een storing gegeven en komt deze in de chronologie-tekst
aan splijtstofelementen.
voor, dus niet alleen in de bijlagen. We hebben ons bij de overzichten
Augustus: Defect in waterbeperkt tot de kerncentrales.
afscheider. Centrale stilgelegd.
December: Verslaggevers van de PZC ontdekken dat het transport van radioactief splijtstofmateriaal uit Borssele naar Frankrijk (La Hague) na het passeren van de Belgische grens geen
enkele politiebegeleiding krijgt. De chauffeurs gaan rustig koffiedrinken in een café en laten de
vrachtwagen met splijtstofelementen onbeheerd staan.

Dodewaard
November: Op het terrein van de centrale ligt een grote hoeveelheid radioactief afval opgeslagen, dat zo ondeugdelijk in stalen vaten is verpakt dat het Reactor Centrum Nederland in Petten
weigert de partij te komen ophalen. Het stralingsniveau aan de buitenkant van de lading is hoger
dan door de overheid voor transport is toegestaan. Op één plek buiten het hek is twee millirem
per uur gemeten, wat 20 keer hoger is dan buiten het hek is toegestaan. De centrale overtreedt
niet alleen de door de overheid vastgestelde stralingsnormen, maar handelt ook in strijd met de
hinderwetvergunning. Daarin staat namelijk dat radioactief afval moet worden opgeslagen in
een speciaal daarvoor bestemd afvalgebouw. Dat gebouw is er wel, maar het afval ligt buiten.
Navraag van een Gelders Statenlid leert dat het afval er al sinds 1972 ligt.
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