Nieuws
uit
Borssele

Beste buren,
Eind april is het weer zover:
onze kerncentrale gaat ti jdeli jk
uit bedri jf voor de jaarli jkse
spli jtstofwisselperiode (SW2017).
Met deze kaart brengen wi j u op
de hoogte van de belangri jkste
activiteiten.
Jeroen van Gent
Plant Manager Kerncentrale Borssele

Meer informatie over de splijtstofwisselperiode of vragen over
eventuele overlast? Neem contact
op met de afdeling In- en Externe
Communicatie via info@epz.nl
of 0113-356 000.

Wat gebeurt er tijdens de splijtstofwissel
Naast het wisselen van splijtstofelementen (de brandstof) voeren we veel onderhoudsactiviteiten uit, zo’n 4.000 in totaal. Het gaat om werkzaamheden variërend van het reinigen
van installatiedelen tot de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen.
Uw en onze veiligheid staan hierbij voorop.

Wat merkt u er van?
Uiteraard proberen we overlast tot een minimum te beperken. Dat lukt niet helemaal; zo
zijn de kranen die we gebruiken om materiaal te hijsen zichtbaar voor de omgeving. Om alle
activiteiten veilig uit te voeren, zijn er extra mensen op het terrein van de kerncentrale. Op
de gebruikelijke toegangswegen kan er daardoor extra verkeersdrukte zijn. Daarnaast is het
mogelijk dat er door werkzaamheden meer of ander geluid geproduceerd wordt dan tijdens
normaal bedrijf. We beperken de geluidshinder, maar enige overlast is niet uit te sluiten.

SW2017: Samen veilig Werken
(Nucleaire) veiligheid staat bij EPZ altijd voorop. Samenwerking is daarbij belangrijk. Tussen
onze mensen en de contractors, maar ook met onze omgeving. En tijdens zo’n grote klus als
de splijtstofwissel letten we daar nog extra op. Het uitgangspunt van EPZ is: ‘We werken veilig
of we werken niet’. Als het werk niet veilig kan, voeren we het niet uit. Hierop wordt streng
toegezien.

Neem een ‘virtueel’ kijkje in onze kerncentrale
Nieuwsgierig naar de kerncentrale, neem een kijkje in ‘de bol’ via onze virtuele rondleiding op

www.kerncentrale.nl

