
Dinsdag 2 juni 2015 bezoek COVRA in Vlissingen en 
het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp Zeeland. 

Dit laatste ATC evenement voor de vakantie pe-
riode is eigenlijk een soort van sluitingsdag. 
U wordt uitgenodigt, en ook uw partner, om 
met ons mee te gaan naar de mooie provincie 

s’Morgens beginnen we met een bezoek aan het bedrijf  Covra bij 

Vlissingen, wat nucleair afval opslaat in een speciaal voor dit doel 
gebouwde hal. 

Onze huidige maatschappij produceert miljoenen kubieke meters afval per jaar. Dat is huishoudelijk af-

val,   chemisch afval, ziekenhuisafval, bouw- en sloopafval, en ook radioactief afval. Met die totale af-
valberg kan ieder jaar een voetbalstadion worden gevuld. De hoeveelheid radioactief afval is relatief 

klein: nog geen duizend kubieke meter. Radioactief afval: 
Dat kernenergiecentrales radioactief afval produceren is algemeen bekend. Minder bekend is dat ook 

ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en industrie radioactief afval produceren. Voorkomen moet wor-
den dat radioactief afval in het milieu terechtkomt. Het is daarom belangrijk dat het wordt verzameld, 

verwerkt en opgeslagen. Dat moet natuurlijk op een professionele wijze gebeuren. Opslaan:  
De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft deze taak als enig bedrijf in Nederland. 
Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radio-

actieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. Om de zorg-
taak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit 

gerealiseerd in Zeeland, op het Haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele. De totale hoe-
veelheid radioactief afval die naar verwachting de komende honderd jaar ontstaat, kan ruimschoots 

worden opgeslagen op het COVRA terrein, dat zo’n 20 hectare groot is. 

Hierna volgt een rondleiding door het bedrijf. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Ontvangst in de voorlichtingsruimte met koffie, thee en frisdrank. 
Bekijken bedrijfsfilm en presentatie over COVRA. 

Bezoek aan de permanente expositie. 

Z.O.Z 

               In het museum aangekomen beginnen we met de lunch. 
 
Na de lunch krijgen we onder begeleiding van gidsen een rondleiding in dit zeer interessante muse-

um met voor velen van ons een onbekend verhaal.  

Na afloop van het bezoek aan COVRA rijden we naar het kleine 

dorpje Nieuwdorp waar het bevrijdingsmuseum is gevestigd.  



website:  http://www.vereniging-atc.nl  e mail: rotterdam@vereniging-atc.nl Tel: 0180428019 

Secretariaat: ATC afd. Rotterdam Postbus 4043, 2980GA Ridderkerk rekening nr.NL87INGB0000515173 
 

De prijs voor deelname aan deze mooie dag is € 27.50 pp 

 
Aanmelden voor 22 mei via de volgende email adressen; 

secretaris@atc-rotterdam.nl of voorzitter@atc-rotterdam.nl   
 

Ook kan het telefonisch; 06-10402059 Gerrit Konijnendijk. 
Uw betaling overmaken naar bankrekening NL87INGB0000515173 

t.n.v. penningmeester ATC afd. Rotterdam ovv COVRA.  
 
Uw betaling is tevens bewijs van deelname.  Het max aantal bezoekers bij Covra is gesteld 

op 50. 
 

Wij moeten vooraf de namen met bijbehorende legitimatie nummers aanleveren. Zorgt u er 
voor dat u het juiste bewijs bij u heeft!!!!!!! 

Misschien is het RBW het gemakkelijkst omdat u dat meestal bij u hebt. 
 

Ongeveer 18.00 uur zijn we weer terug in Ridderkerk. 
 
Datum;            2 juni 2015 

Vertrek;            07.35 uur 
Opstapplaats;  P.C.Hooftstraat 20 

            2985 BK  Ridderkerk. 

Let op;  
 
Voor sommige onder u misschien handig! 
Er is een tussenstop in Oude-Tonge aan de Tramweg 14 bij Paul Dammes. Uw auto kan daar 

achter het hek worden geplaatst.    
   

Web site Covra : http://www.covra.nl/ 
 

Web site Bevrijdingsmuseum : http://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/ 

                                        Over het bevrijdingsmuseum; 
 
 In 1944 waren er twee veldslagen in West-Europa die van beslissende beteke  

 nis waren voor het einde van Nazi-Duitsland. Als eerste waren dat de landingen 
 op de kusten van Normandië op 6 juni 1944 met de daarop volgend opmars door 
 Frankrijk en België. De tweede doorslaggevende slag was de strijd om de Wes 

 terschelde waardoor de havens van Antwerpen weer in gebruik konden worden  
 genomen om het vastgelopen geallieerde offensief te kunnen bevoorraden en de 

finale opmars door Duitsland te beginnen. Het gebruik van de havens van Antwerpen was voor de wes-
telijk geallieerde legers essentieel om Nazi-Duitsland te verslaan. Het grote belang van Antwerpen wordt 

nog eens onderstreept door het Duitse Ardennenoffensief dat aan het einde van 1944 tot doel had de 
havenstad te heroveren op de geallieerden.  

De Scheldemonding, die zo begin september 1944 zonder aanzienlijke problemen had kunnen worden 
ingenomen, was hierdoor begin oktober veranderd in een nieuwe versterkte linie. Het kostte de gealli-
eerde strijdmacht uiteindelijk drie weken en 12.873 militairen aan doden, gewonden en vermisten, 

waarvan 6.367 Canadezen, voordat de Westerschelde kon worden bevrijd en een begin kon worden 
gemaakt met het openen van de zwaar bemijnde doorvaart naar de havens van Antwerpen. Op 28 no-

vember van dat jaar zou uiteindelijk het eerste konvooi in Antwerpen aankomen. 
 

We beëindigen het bezoek aan het museum met een kopje koffie met appelge-
bak.  
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