
Splijtstofwissel 2021 SW start21 meiMet deze kaart informerenwij u over de belangrijksteactiviteiten en over de maat-regelen die wij treffen inverband met hetcoronavirus.



Wat gebeurt er tijdens de splijtstofwissel?
Naast het wisselen van de splijtstofelementen (de brandstof ) voeren 
we veel onderhoudsactiviteiten uit, zo’n 1.700 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.

Maatregelen
De coronamaatregelen zorgen ook dit jaar weer voor een extra uit-
daging. We willen, samen met onze leveranciers, gezond starten én 
gezond blijven. Een speciaal team bij EPZ heeft werkbare maatregelen 
ontwikkeld op basis van onze ervaringen tijdens SW20 en van andere 
kerncentrales wereldwijd. Scheiding en spreiding vormen de sleutel-
woorden. Zo zijn de collega’s in de regelzaal afgeschermd van de 
rest van de organisatie, lopen mensen op de werkvloer in roosters en 
werkt de rest zoveel mogelijk thuis. Daarnaast staan verspreid over het 
terrein units waar mensen zich kunnen omkleden en opfrissen en waar 
ze kunnen werken, rusten en eten. 

Op vrijdag 21 mei a.s. is het weer zover: onze kerncentrale gaat tijdelijk
uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwissel (SW21).  

Tijdens de werkzaamheden kan er meer of ander geluid 
geproduceerd worden dan tijdens normaal bedrijf. 
We beperken de geluidshinder, maar enige overlast is 
niet uit te sluiten.

Veiligheid en gezondheid 
(Nucleaire) veiligheid staat bij EPZ altijd voorop! Elke 
handeling die onze medewerkers verrichten, wordt vooraf-
gegaan door de vraag ‘Is dit veilig?’ Daar komt nu een 
vraag bij: ‘Hoe blijven we gezond?’ Om iedereen goed te 
informeren over de coronamaatregelen tijdens SW21 is 
een informatiepakket verspreid. Zo is iedereen bekend met 
de afspraken die we bij EPZ maken om SW21 op een veilige 
én gezonde manier uit te voeren.
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Beste buren,

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

Blik in de bolNieuwsgierig naar dekerncentrale? Neem eenkijkje via kerncentrale.nlen blikindebol.nl.


