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r nleiding 

l let op 3 oktobe1 1996 aa11gekondigde voorne:tnt<n om de elekrricîteitsproductie van 
de centralf Dodewaard enJer te beëindigen dan oorspronkelijk was voorLien werd 
in 1997 realiteit: op 26 maart werd de installatie afgeschakeld van het landelijk 
elektriciteitsnet. Drie maanden later bereikten directie en vakbonden een <1ccoord 
ove, het Sociaal Plan Gl<N. Het aanvankelijk voorlopige advies van de O R GKt-. 
inzake de sluitmg van het bedrij r werJ op .l5 juni (thirum van ondertekening van het 
Sociaal Plan) drflnitief. Fnkele <lag~n later verklaarde de dirccti.t> GKN de elektricî
tei1sprodrn:.1ie v:in de centrale Dodewaard ofTicieel voor beëindigd (1 juli 1997). 

Ee11 perioJe van 28 jaar studie n:iar 011 praktijkervaring met dcktnciteitsopwekking 
door ,ruddel van kernrnerg1e werd daarmee afgesloten. Een periode, waarin de 
ceulrale Do<lewa.ird - ook internationaal gezien - groot iléln7.ien wist te verwerven. 
Oal kwam zowel doo1 het hoge ge1ni<ldelde qua beschikbaarhei<lsnivea u van de 
mstailatie als door Je waardevolle b1Jtlragen tlte werden geleverd op vciligheids
geb1ed . Een lange rf'f'ks medewerkers. afkomstig van G KN zelf en van vcrnan!t' 
bcdrqven en instellmgen - waaronder de toez1chthouden Je overhe1d.sins1anties -
heeft een aa11deel gehad in dit pos1t10vc• r.,>sultaaL 
Dank aan al diegenen. die door h un betrokkenheid en grote mzet mede 
vcranl:woordeli1k zij11 geweest voor 28 Jaar van veilige en economische 
bedrijfsvoering. 

Dt> pcnode l11s~e11 3 oktober 1996 en 1 1uli 1997 was roerig te noemen. Het doek 
was 0rg onverwachts gevallen. De jarenlange controverse rom! de nucleaire 
em'rgicopwc-kk111g was et>n • lnjna vertrouwd - gegeven geworden i11 het bestaan van 
GKN. De on tknoping kwam op een moment waarop het bedrijr nog volop bezig was 
om de veiligheid van Je 111stallatii? verder te verhogen en het effect was daardoor des 
te on Lh 11 tsencler 
1 kt kostte even tijd om de knop om tf:' 7.Nten, aan het idee vau ddinitieve sluiting te 
wen11c-11 en de consequentif's 011der ogen te zien. De cen trale Dodewaard ging een 
nieuw lra1<'<.I 111· c!J t va11 een verantwoorde. ~efasf"erdt' afhouw. waarin de centrale in 
een staal wm conservering zal worden gebracht {de zogenoemde Veilige Insluiting) 
out t ia el:'ll wachttijd va11 40 jaa1 deliniliefte worden ont-mantdd. 

GKN'c; rneuwc." traJl' CI werd aan df" hand va 11 vier grote p ro jecten, zowel technisch en 
<irga11isaton:;ch als op sociaal gebied, op de rails gezet. Mentale mobiliteit werd hel 
parooL Waar eeni; op grond va11 dt> specifieke acHvitC'il (het bedrijven van 
kenwnetg1e) was uitgegaan va11 'hlet1me employmenl', moest nu gewerkt worden 
a:111 vern11m1ng van hc:1 blikve!J. 

Het gegeven dat het hedri1l alleell gefaseerd en over langere lijd kan worden 
afgebouwd zorgt voor een ongcbruikel.qke s11ua11e. Enerzijds z1illeu er tal va11 
activ1 tei te 11 IJ}oeten worden uitgevoerd 10 het kader van de Veihge Jn<;luiting van de 
c..entrale (totaal gepla 11de voorbereidingsuj<l circa 7 jaar), terwi1I het anderzijds in liet 
belang van de medewerkers is zo snel mogelijk een andere baan te heoben. ! Ict 
toekomstbeleid van G KN 1s gene-hl op actieve stimulering van de jongere 
m0dewerker (tot 45 jaar) om op zoek te gaa n naar een loopbaan elders en op het 
inzeilen van de ouderen (451-) bij de afbouwactivite1le n en voorzover mogelijk te 
bt~geleiden naar een ;;enioremegelmg (vanaf 55-1 ). Voora rgaand aan de eerste 
reorga llisalie (1 januari 1998) verlie ten gedurende hel verslagjaa r veertien 
m<><l1:werkers de di<"nst H<'l personeelsbestand bestond op F december c997 w t 138 
medewerker~ 



! ntussen bleef de btuleowereld zich actief bezighouden met het onderwerp 
kemenerg1e. De parlementa1re diswss1e over het thema "opwerken versus opbergen 
van gebruikte splijtstof' kreeg dit 1aar een vervolg. Op \!erzoek van de Vaste Tweede 
Kamerco111m1ss1e voor Economische Zaken werd er op 24 november een hoorlitung 
gehouden waatin direct betrokkenen, de nulieubewt'ging en een aantal onafllanke
lijke deskundigen aa i I hel woord kwamen. De Vaste• Kamercommissie wilde zich 
nader oriènteren over de wenselijkheid om het huidige regeru1gsstandpu11t 
(opwerken) Le wijzigen of niet. 

l.n samenhang met deze parlementaire discussie rezen er problemen rond de 
splijtstoftransporten naar de opwerkingsfabriek van BN FL in Sellafield (Engeland). 
In maart wisten milieuactinsten ltd1 vast te kdene11 aan de• met geladen -
transporltruck van BN Fl en door deze vertragingsactie doorgang van het geplande 
lrarn;port te verhindereu. De rechte, verbood de :1ct:ivisten in kort geding een 
dergelijke .ictie te herhnJe11 op straffe van een dwangsom. Voor de afb-Ouwplannen 
van de cenlrale Dot.lewat1rd is het bt>langriik dat de splijtstof ti jdig wordt afgevoerd 
van hel terrein. 
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1997 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en College van Advies 

Gedurende het verslagiaar kwam de Algemene Vergadenng van Aandeelhouders 
viermaal bijeen. Goedkeuring werd verleend aan de financiële jaarstukken 1996 en 
de begroting voor het jaar r998. Ook is er door de directie gerapporteerd over de 
gang van zaken niet uetrekkmg tot het veranderingsproces bij GKN dat 11a 3 oktober 
1996 is gesta rl. 

In 1997 ts het met mogelijk gebleken het College van Advies voltallig in vergadenng 
bijeen te brengen. De> leden zijn daarom in de gelegenheid gesteld om de direche 
schnftehjk te adviseren voorafgaand aan te nemen bcsl11iten in de Algemene 
Vergadering van Aande!:'lhouders. 

Het College van Advies GKN bt'slaat uit de vc,lgende leden: 

de heer ir. F.E. Oo~tentlorp 
de heer ir. L.M.J. van Halderen 
de heer ir. P. Koppen de New 
de heer ir. H.A. Drnog 
de heer dr. H. Ai nold 
de heer ir. J, Hockstra 
me, rouw A.M. Peters 

(EZH) 
(EPON) 
(UNA) 
(FPZ) 
(G KN) voorzitter tot I juli 1997 
(GKN) voorzitter vanaf I juli 1997 
(GKN) St'Lrelaris 

Op 1 juli 1997 legde algemeen directeu1 d1. H. Arnold zijn functie neer om gebruik 
te maken van de FUR-regeling. Het directeurschap van de heer Arnold werd geken
merkl door ce11 voottdmeml streven om de beeldvorming over kernenergie in hel 
algemeen en ove1 de N.V. GKN in hN biJ7onder, po:-itiefte heînvloeden. zowel op 
nationaal als op interna1io11aal mveau. 

dr. H Amold (li11h} '-'Il ir . .J Ho,•kstro 
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Projecten 

Project 'Huidige Vergunning' (PHV) 

De beslissing om de elektriciteitsproductie voortijdig te staken is niet zonder 
gc-,olgen voor de Ke\\--Wrgunning van 4 juni 1995 De-ze vergunning gaat namelijk 
uit v.:in een voltooid mud1ficat1epro1ect maar 1.0ver heeft het niet kunnen komen. 
Dus mot>sl e1 een aanvraag worden ingediend voor aanpassmg van de vergunning 
mm de werkdtike situatie In PI IV i,; onderiocht welke aclivite1ten en welke 
,~erkw11zcn noodzakeli1k zqn lt15Sl'll maart '97 (bt'ë111diging productie) en het 
moment waarop een 111t•uwe vergunnmg voor hu1tenbedrijf.stclling, conservering en 
wachttijd (Veilige lnsh11ttng) van kracht 1s. D11 onderzoek werd in nat1w overleg met 
de toezichthoudende 111sta11ties llllgt•voerd. 

PJ !\ omk,sdwidt de volgende bedri1lsrnering,fases: 

lase 1 : splijtstof aanwezig i11 liet reactorvat (lot en met september 1997); 
fa~e 2 · ~11lt splijtstor bevindt zich 111 het sph1tstofopslagbass111 (SOB) om van 

daaruit afgl',0t•rd te wordt·n naar de opwerkingsfabriek; 
fase 3 : all<' ,pliiti.tof 1s afgevoerd van het terrein van de centrale, gewacht wordt 

op de vergunning voor hl.'t veilig 111slt1iten van <l<> centrale (circa 2000). 

Per fasl 1s er -.prakt• v,111 t't'n wrnun<lt:n:nde ge\aar,ettmg voor de omgeqng. Het 
ve1ligheids1mf'a11 \Jll de lermalt mol't 111e1temin op peil bli1ven en daarom zullen 
"Y~lt'men, prm:edures en ,,erkwijzcn net zo lang m gebruik blqven als nodig 1s om 
die ve1lighc1d ll.' waarhorgrn 

PH\' wen! lil 111ni afgerond met een eindrapport getiteld ï landboek Bedri1fs"oering 
1997 • 2.000 en een ,1amiaag voo1 aanpassing v.111 de Kew.vergunning. De concept• 
11 qz1gmg v;111 de best.1,111dp vergunning werd niet meer in 1997 gepubliceerd voor 
mspraak. 

Project BuitenbedrijfstcUing en Conservering (PBC) 

Een pro1ectgrocp. sanwngesteld uil medewerkt•r<: van de N \ KEMA, het Duitse 
111gemeursburcat1 ~IS en GKN zdf, kreeg opdracht een conceptueel ontwerp te 
maken vom een gecoJ1serveerde 111slallat1e. gecouditioneerd voor een wachttijd van 
40 jaar Aan het emcl v:111 die peno<lt> wordt dl' 111s1allatie dd1nilref ontmanteld. 
Gedurende <le 40 Jaar Y.ad1tt11d neemt de radioacti"iteit bmnen door nat11urlijk 
1enal aanzumlqk af. Vanzelfaprekend moet dil proce~ zo vdrg en efficiënt mogelijk 
111gt·sloten blijven. Vanda:ir dal de staal \'an consen•enng waarin de installatie 
gebracht moet worden de b,mammg 'Vdlige lnsh11ting' heeft meegekregen. Omdat 
h<'t projl'< lkam zovc-el mogdiik gebruik wilde maken van reed.~ opgedane en·aring. 
bezocht het g,·duren<lt• lwt verslag1aar een aantal centrales 111 afbouw 111 Duitsland 
l"n rra11kr ijk. 

Begin Sl.'plt>mber 1997 v.erd een eindrapport uitgebracht, waarin pnncip1ele keuzes 
zqn gemaakt ,oor dt· ormang van d1. \c>rlige lnslu1tmg. Tevc:ns bevat dit rappor1 een 
, 111 gedcta11lt•erde koste11a11al}se 
! let e!1ldrapporl W<.'rd naar de overht:td gestuurd. maar aangezien de KemenergieweL 
op drt gebied onvolledig is ontbreekt vooralsnog t•en vastgesteld overheidsbeleid. 
Om toch bde1dsouderstl•unend te werk te kunnen gaan gaf de overheid opdracht tot 
een t\,eetal stud1C's: ECN analyseerde en evalueerde de milieu- en veiligheidsaspecten 
van ven;chillendc ontmautelingsscC'nario's. terwijl de frnanc1ed-economische aspecten 
da:in·an werden onderzocht door de cornbi11atie l11terfacu1lair Reactor Instituut (IR! ) 
van de TU Delft en Nl.'derland.s Economisch 111sl1tuut (N El). 



De FCN-st11d1e komt tot de conclusw dat l'r geen bijzondere aanleiding 1s voor een 
voorkeurskeuze tussen d1recte ontmantelmg en ontmanteling op tennijn. 
En hrt finarn:1ed-economisd1e IRI /NEJ-rapport steil dat ' ... dt N. V Sc:p op btdrij[s

eco1101111srhe gro11dc111 JWSI gelrn11ddd huft tot'II ZIJ bc:sloot tlt' 011tman1thng 40 jaar 
11it u su/lm · 
Vooialsnog herft bel bevoegd gezag zich evenwel nog niet defi111tief gebonden aan 
het ontmantelingsscenario met een wachllq<l van 40 jaar. 

Vom fase 2 van PBC z1111 de fJrOJt'('tactiv1tt•1tt'n opg<'splttst in vier deelprojecten: 

Uil bedn1f neme11 van s)'ste,m•n 
Tedm1sch(• voorbe,ei<ling basisontwerp voor de Veilige lnslu1t1ng 
Verg11n11111gaamrm1g en Milieu-effi-ct rapportage 
Dodewaard J11ve111aris Sy'-kem 

Uil l>eclrijf nemen van systemen 
Dl' algeme,w voorwa;udcn ,•001 lll't uit bcd1 111' nemen van overbodige systemen 
zoal~ door G KN voorgt•<;lt•ld zi111 door de ovC'rheid gc.>accepteerd. 

Technisd1e voorbereiding van de Veilige Insluiting 
Kl:.MA vervaardigde in opdracht van GKN een inhoudsopgave. inclusief uit te 
voc.>rcn analyses. voor lwt ve1hglu 1dsrapport Samen met het Milieu Effect Rapport 
(MER) vomll het veilighe1ds1apporl dt: bas1-; voor de in hN kader van de Vl.'11ige 
lnslu1tmg be::11odigde vt•rgunn111gen. 

Vergunningsaanvraag en Milieu Effect Rapport (MER) 
Voo1 de aanvraag van CC'n vergunnmg voo, het in~tellen en bedri jven van de Veilige 
Ins luiting. inclusief MER t>it Ve1ltghe1dsrapport, zi111 eerst verkennende studies 
verricht. In de maand november heeft het projectteam een Startnotitie MfR 
u11gebrad1t l'n naar het bevoegd gt·ng gezonden. 
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Dodewaard inventaris Systeem (DIS) 

D11 deelproiect. ook bekend onder de naam 
'Strahngsatlas'. behandelt de 1mentarisalle per 
ruimte van al le da.irin aanwez1gC' matenalrn. naar 
gcwtehl en rnateriaalsoort. met vermelding \'all de 
exposietemp1 en besml•t1ings111veaus. De gege, ens 
worden 111 een computerdatabase vastgelegd. Deze 
informatie is zowel van belang voor de 
vc1lighe1dsanalyses ten behoeve van de Vc1hge 
Insluiting als voor de planning en afvalverwerking 
gedurende dt• uiteindeli jke ontmanteling 

Af1onding ,an PBC fase 2 is voorzien voor cmd 
1998. 





Project GKN 1997 · 2003 (POj ) 

Dil project had lol doel h<'l veranderingsproces vanaf 27 maart tot en met de 
voltooung van de 'Veilige fnsluiting' in kaart te brengen en vorm te geven. Dat zou 
gebeuren aan de hand van de technische en organisatorische resultaten uit de 
proiecten PHV en PBC. Alle gegev<•ns samen geven een toekomstbeeld van de 
orga11isa1ie waaruit ook <l<' bijbehorende personeelsbezetting kan worden afgeleid. 

Dl.' eerste mijlpaal w1?rd bl.'reikt op 19 juni. Op die datum was het organisatieplan 
GKN r997 · 2003 op hoofdlijnen gereed. Daarin worden twee reorganisaue
momenten voorzien: lwl <'en;le op 1 1anuars 1998. hl.'t tweede aan het eind van 
PI IV fase 3 (ur<.a m<'<l1u 2000) 

Een selecbccornm1ss1c• bestaande ui t leden van het PO.l-projecttearn kreeg opdracht 
om een concept-plaats111gsplan op tl' stellen waarin stond wie welke funclu!(s) zou 
gaan vervullen in de organ1sal!e pe, 1 1anuan Gewe1kl werd aan de band van een 
plaats111gsp10«,dure die op haar be11rt gebasccrd was op de selecliecrite1 ia die in hel 
Sociaal Plan GKN z1j11 vastgesteld. Eind augustus was het concept-plan gereed Na 
een positief ad"ies van de toetsingscomm1!'s1e werd he1 half september door de 
directie defirntief vastgestt'ld. 

In de week van 22 tot en met 26 st>ptember werden alle GKN,mcdewerkers meen 
persoonlijk gesprek gemformeerd over hun 111d1viduele positie met betrekking tol 
dit plaatsing~pl.rn. dal d iezelfde week aan iedereen werd toegezonden. Een 
schriftelijke bt'vestiging van de inhoud van <l,· gesprekken volgdt> op 2 oktober. 
Vooruitlopend op de 111delingsproce<lure van het G Kl',;-belomngs/beoordehngs
syslcem kreeg iedere geplaatste medewerker biJ die gelegenheid alvast de globale 
runcl1ekaraklerisliek 111c•cges1uurd \/an zijn/h~iar fünclic in de nieuwe organisatie 
Op 11 noveml,rr h\anwn be<lnjfsl<'iding en P&O-adviseur bijeen om de functies 111 

te passen in dl• functie \liveau Matrix (FNM) van de GKN-salarissyste.maltek en op 
19 november kreeg de toetsingscommissie hel resultaat voorgelegd. Begin dccembe1 
kon het i11delingspro<:c•s worden afg<:'rond. 
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Het projectteam van P05 com.entn•erde zich vervolg~ns op een aantal andere aan• 
passingl'll van Organisatonsche. Personele e11 Administratieve (OPA-) 
voon,;ieningt:'tt. Onderwerpen als de r1uisvesting van de medewerkers per 1 januari 
'98. aanpassing van handl,oeken en procedures en cle rn twerking van de commissie
slrncl unr paSSl"l'rden <le revue. Ei gmgen twee nieuwe deelprojecten van start. 

1 ki eerslt' deelprnjt-cl (oktobe, 97) had tot doel de m<-nsen i.n de organisatie zo 
goed rnogelijk voor Ie U('rcide11 op nieuwe taakstellingen en werkwijzen. Concreet 
resultaat moesten 7ijn aangepaste algemene handboekeu (AH B's) voor alle 
groepen, een aangep;istt> versie van aHe procedures die per 1 januari r998 nodig 
zouden zijn om de werkzaamheden op eeu vei lige manier te ku11m:11 blijven 
uitvoeren. en een werkplan vocir de a,mpas$i11g en 011tw1kkeli11g van procedures mei 
ecu bgere prrontcll. 
Het tweede dl,elp1ojecl \\il.S g<,richt op dr tcwko111stige wNkwijze binnen de nieuwr 
afdeling Frnancii-le Zaken en op het op2t'tten van een passende budgetstructuur 
voor de nieuwe organisatie. 

1-ind dccen1bt:'r ko11 hel prnjecltram qijwel ~Ie ac11vitc1ten afronden. Resterende 
puntc·n werden per I j:inuari overgenomPn door de nieuwe liJnorgarnsatil' (Set'tie 
Personele Laken en Ondersteuning) en met mgang van dte danrm werd het project 
GKN 1997 2.00, voorlopig 'bevroren' 

Project Sociaal Plan (PSP) 

Hel team d-11 dit prn1ecl op zich nam kreeg opdracht <)171 een Sociaal Plan voor GK1' 
op te stl'lltn t'n tut le vo,•ren Op 25 pmi werd het Sociaal Plan G KN officieel 
vasLgestdd. Vervolgt>ns kwam het zwaartepunt van de pro1ectactiv1teiten t0 liggen op 
hel orga111sere11 v.m t'en 111Cll>iliteitsc:entnim rn het begeleiden van de medewerkC'rs 
111 lwt verandc·nngsprnce:. 

Begin november wen.! <le eerslt' rapport-age ovt>r dl" voortgang van de uitvoering van 
het Sociaal Plan (pet iodc j1111i lot en mel St'plember 1997) verstuurd naar 
vakorgauisaties en OR GKN. 

Voor meer i11lw11d1•1i1ke infonnat1e o\er dil prnjecl wordt verwezen naar hel Sociaal 
Verslag <»er 1997. 

Project Communicatie en lnformalievoorziening (PCJ) 

0 111 de ui.formatie ove1 dP projec10111wikkeJ111gen zoveel mogel i1k te stroomlijnen f'll 
eenclu1d1g te houdea werd PCI opgezet Gestreefd werd naar regelmaat en kwaliteit 
m clc info1 mat1rvoorz1ening en naar bel voorkomen van rnü;-inll::rpretaties door 
ZOW<>I mogelijk gebniik Ie maken van sJmftelijke berichtgeving. Mondelinge 
tnlàrmatie-uitwisseling vond vooral plaats in Star- en l<adcrbesprekingcn. Van daar
uit wrrd dt• ontvangen mformnt,e behandeld m het werkoverleg b111nen Je groepe11, 
or· rnindn frl'qllent • tqJens personcelsbi1cenko111sten, waar de directie zoveel 
nmgdijk de v1ag~m van medewerkers trachttt> Ie beantwoorden. Er werd veel gebnak 
gernaakl van prescn lalies om d(• 11itleg van de complexe marcrie te ondersteunen. 
In april werd er een perspresent,1lie gegeven onde1 de titel 'GKN: Verleden. Hcdw en 
Toekomst', \\~tai in eeu zo compleet mogelijk beeld van de G KN-sltuatic na de 
defi111t1eve ;ifsck1kding geschetst werd voor de media. 
Via 111euwsbricf'Projec1Nieuws' w<:rden r<~gelmatig m het kort de belangrijkste 
nndl:'1werpe11 nog een, ondt>r dt.> Jclndac.ht gebracht vau de G Kl\-medewerkers e n 
hun tln1isrw11t. 





Bedrijfsvoering en onderhoud 

Project Definitieve Stop '97 (DS-97) 

Dit \·t>rslagjaar \H'rd er t>en laatste langdurige revts1estop gehouden die tot doel had 
de spl11tstofelemente11 wt hel reactorvat te vel'WlJderen en noodzakelijk onderhoud 
uit Ie voeren Door de al11v1te1ten over maanden 111 plaats van over vijf of zes weken 
tnt te smeren hoefde er aanziPnl11k minder mankracht te worden ingehuurd. ! let 
pro1ect ging van start mrt het uil h\~drijf nemen \"an de centrale op 26 maart. 
Ti1d1ms de periode apnl augustus stonden er dherse inspectiewerkzaamheden, de 
re\lSI(' van de kocl",atersvs1emen l' ll het reinigen van diverse koelers op het 
programma. Op 28 augustus werd begonnen met de voorbereidingen voor het 
verplaatsen van alle spli1tstofelemcnten van het reactorvat naar het sphjtstofopslag• 
bassin (SOB). Op 12. scptt•mber \\ctrd het laatslt> spl1Jtstofelement in hel SOB geplaatst. 
Om besmel:tmf.1 tt.• voorkomcm wcr<l het reactorvat daarna gesloten. Fase 2 van de 
bedrij(~vot.'ri.ng. zoals gedef1niee1d bumen PHV. kon begmnen. 

Opleiding 

In 1997 h<'t:ft t't'll werktlligkund1g,• het Bcwqs vau Bevoegdheid behaald voor chef 
van dt' Wacht 
[r wcrdrn Zt'\t'll rt'actornnktuigkundigen 111 oplt:1<lmg genomen voor de fum:t1e 
\\lachtrnord111Jtor tijdt:ns fase 2 \;lll de bed1 ijfsvoenng. Twee reactorwerktuigkundigen 
volgclf'n een bijscholingsopleiding in het kader vau de NVR (Nederlandse Veilig
he1ds Rt>gds) en sloten Jc7e met got'd resultaat af. 



S tral in gscon trole 

In de penode va11 T 1anuan lol 26 rnaarl werd uitsluitend bedrijfgevoerd met lager 
vermogen, zonder splijtstofw1sselstop en zondc-r inspecties of bijzondere 
werkzaam heden. 
Bovendien werdeu de activi teilen tijdens de 'defmitieve stop' (DS-97) zoveel 
mogelijk beperkt tol hel onlla<len van het n~actorvat en conventioneel onderhoud. 
zoda1 de stralingsdosis over deze penode relatief laag mtviel. 

Gedurende 1997 werd door eigen en ingehuurd personeel een totaJe stralingsdosis 
ontvangen van .?.1~3 millisievert. De individuele doses bleven binnen de daarvoor 
door de overheid gestelde grenzen. Ook de lozingen van radioactieve stoffen bleven 
ruim binnen de daarvoor in de vergum1ing gestelde grenzen. 

Arbo-zorg 

Met het beëindige11 van de elektriciteitsproductie verdwenen ook enkele Arbo
risico's waarmee G KN door de jaren heen vertrouwd was geraakt. Zo werden hoge 
temperaturen en hoge druk lil de 1·eactor en de primaire systemen verleden lijd, kon 
het waterstofgas uil de generator worden verdreven, werden smeer- en regeloUe uit 
de turbine-iustallaue afgetapt en hoefde geen stikstofgas meer te worden gebruikt 
voor de merlisering van munten en de hediening van af.sluiters. 
De beperking m achvite1tC'n tijdeJ1s de 'deÎtnitieve slop' zorgde ook voor een lager 
Arbo-risico dan gebruikelijk tijdens dil type revisie. 

Milieu 

Overeenkomstig de Kew-vergunnmg van 4 juni 1.995 worden milieu-onderwerpen 
jaarlijks apast geadresseerd in een Milieu Jaarverslag. 



De centrale Dodewaard tussen 1969 en 1997 

Lozi ugsgegevens 

Geloo de Edelgassen ( in TBq) 
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Intensief nabestralmggondcr Loek lt:id tol lt'Strltaal dat in sanwnwerking met leveranciers de kwalite11 van de 
splijt:;lofelem,mten in de loop der jaren dusclarng weid vt·rbrlerd dat de lozingen van edelgassen tot t:en 
min inrnni konden worden teniggt•braci11. 

Geloosde gam m a-aklivite il in de rivier de Waal ( in GBq) 
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Eigen onderzoek en voortdurende aanpassing van de installaûe aan dr stand d1·r techniek maakten m de loop 
van de Jaren een dra!:itischc verm indering mogelijk van geaLliveerd(1 corrosieproduclcn in hel lozingswater 
van de rentralc 



Stralingsdoses 

Stralingsdosi.._ voor hel personeel 

Gemiddelde ind1viduel<' dosis rwr jaa1 (111 mSv) 

,•.o 

Il 

0 

0 .... 
2 

r 

"' 

GKN 

Derden 

Totaal 

ln de beginjart'n van d'-' kernenergiecentrJlc Dod1.:\\aard moesten l' r veel \.Wrkzaamheden wordt:11 uitgevoerd d1<.' hoge 
stralmgsdose:s opleverde11, zoals dl· modificaties rnndom hei reactorv:it. 
Begin Jaren ,achtig wordt het oorsprollkC'lijke drt!mpeldos1s-pri11c1pc vcrva11geu dooi een /\LARA-gerichte aanpak. 
ALARA staal voor 'As Low As Rc·asonably Acl1ievable. Dil 111temat1onaal erkende bcgmsel hmtdl 111 dat een e,c,uude 
stral111gsbelasllng voor pPrsonen, du~ren en planten zo l:Jag moel 21111 als redclt1kerw11~ rnogelijk is. Vanaf de 
vcrandcnng in aanpak is er een loenenwn<le vermindering in <ll' gem tddclcle dose~ Ic z1c11. 

Stralingsdosis voor het personeel 
Collectieve dosis per ,aar (in Sv) 

7 

·l ----

,. 

0 

0 .... 
2 

0 
ç. 
C "' C'I 

De werkzaamheden versdulden slerk van jaJr ICll j;1,1r. Dil 1-.oml lot uitdrukkmg i11 de u1tee11lope11dc rc•sultat1:n per 
afzouderlijk jaar. De mvle>ed van liet Al /\RA-principe blijkt Oûk in dc•zt• tabel ,ian de hand van de toenemende 
dosisn:mundering die vanaf de tachugcr 1arcn z1chtba.ir wordt 
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Gegevens van de bedrijfsvoering 

Op 26 maan t969 werd de centrale Dodewaard officieel in bedrijf gesteld door 
Hare Ma1estell Ko11111gm )ulta11a. Exact achtentw1111ig jaar later, 26 maart 1997. 
werJ de mstallatie voo1 de laatste keer van het net aige~d1akcld. 

Belangrijks te bedrijfsgegevens vanaf uegin tot einde van de 
elektriciteitsproductie 1969 - 1997 

MWLh nomlllaal t / 111 1981 
Mwe nommaal 1/m r9ö~ 
MWth nominaal vanaf 1984 
Mwe nominaal vanaf 1984 
Maximaal mogelijk a,mtal bedrijfsurcn 
Reactor beschikbaarheiclsuren 
1'11rbo-g1mt>ra1or bcschikbaarheidsurrn 
Maximaal mogelijke opwekking van thermische energie 
Opgi·wekte thermische energie 
M.odmaal mogelijke opwekking van elektrische energie 
Opg,'wl·ktc elektrische ent>rgil' 
Eigen gebruik a;m elekti iscl 1e energie 
Neltc, geleverde elektrische enNgie verreke11<l mei Sep 
I3c>schikbaarlw1d van de reactor naar men 
Beschikbaarheid van de rearto1 naar 
nominaal thcrrnisch vermogen 
Bcsc.h1kbaarhc1d van Je turbo-generator 11aa1 uren 
Be•d11kba:1rheid van dt' i:enlralc naar uren 
Bescl11kba.irhdJ van de centrale naar vermogen" 

' her('kc-nd ten opzicltle van ilf't 11ommaal ver mogl'll 

i63,4 MWth 

54 MWe 

183 MWLh 
58 MWe 

247488 h 
215344 h 
214n4 h 
42848 GWh 

35919 GWh 
13833 GWh 
n461 GWh 

615 GWh 
10846 GWh 

87.0 % 

83,8 % 
&6,8 % 
86,8 % 
82,9 % 

fn Îl-'lll 1997 kreeg GKN een plaquette 'In rccognit1on ofBWR outs tand1g plant 
pcrformi.lnce' mtgereikt door de ontwerper van de centrale. Genera! Llcctnc, voor de 
hoge beschikhaadwid v,in <le centrale gedurende het jaar I996. Vanaf het eerste jaar 
wa,uin deze plaquette beschikbaar kwam (1978) rnorht de N.V. G KN ieder 
achtereenvolgend JaJr onafgebroken een dergelijke plaq,tclle 111 o ntvan gst nemen. 
Met dit resultaat heeft het bedrijfzid1 een plaats verworven 111 de top van de best 
presterende kemenergrecentr,1les te1- wereld. 



Beschikbaarheid ce11trdle naar vermogen (in %) 
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Jaarrekening 

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: 

Balans per 31 december 1997 
Winst- en verliesrekening ovc1 het jaar 1997 
Algemene toelichting 

• Toelichting op de balans per 31 december 1997 
• Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 1997 

Aan de jaarrekenmg zijn toegevoegd. 

• Overige gegevens 

26 maa,1 1969: 

H.M. Ko11i11gi11 julia11a stelt dt centrale in /,(drijf. 

26 maart 1997: 
GKN's Piart Loman wrricht de afscliakt:li11g 

va11 het la11ddijk tlc/.:tricitût$11el. 
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N.V. Gemeenschappelijke I<emenergiecentrale Nederland 

Balans per 31 december 1997 

(x NLG 1.000) 

Activa 1997 1996 

Vaste activa 

Materillt vaste activa 

terreinen 626 62.6 

626 - - - 626 

Financiëll! vaslë activa 

de~lnenung 2.400 2.400 

vordl'ringcn 400.589 200.642 

overige efTecten 19 _ _ _ _!-2 

403.008 203.061 

Vlottende activa 

Voorrak11 

spliJtstof m centrale 1.J27 

splij1stofb11 derden 2.074 ---
3.401 

Vordenngtn 

te verrekenen mcl Sep 22..195 247.129 

belasling('n en premies soci:ile 
vl'rzckeringen 46 53 
overlopende activa 1.004 296 

23-2.45 247.478 

Lrqwde m1ddel1m l6.7r9 15.947 

443-598 470.513 



(x NLG 1.000) 

Passiva r997 1996 

Eigen t'<"nnog,u 

gestort 1m npgrvraagd kapitaal 128 t28 

Voor.:1e11i11gen 

voo111rning onlladen bl>straalde 
sphjt,;tof 141.004 136-424 
voorzienmg slu1tmg centrale 299.96 9 304.810 

440.973 441.234 

Korllopende scl1uldrr1 

schulden aan lewrat1c1ers 1.377 13.757 
overlopende passiva 1.120 15-394 

2.497 29.151 



N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 

Winst- en verliesrekening over het jaar 1997 

(x NLG 1.000) 

1997 1996 

Niltto-omzc:t 77.555 

Br:drUfslaste, 1 

splijtslofcycluskosten 11.917 

kosten uitbesteed werk en andere 
externe kosten 43-235 
personeelskosten 1:7.969 

afschrijvingen op vaste activa 1.186 
overige b~drijfskosten - 852 2.187 -- -

-852 76.494 

B~rîffs~$ullnll! 852 1.061 

Finanûik batc11 en lastt:11 

rentebaten 30.034 15.130 

rentelasten - 30.886 - 16.r91 
----

-8,2 -1.061 

jaarresultaat 

Bijzondere baten en lasr.:11 

bijzondere baten 241.992 
bijzondere lasten - 241.992 ---

Resultaat 



Algemene toelichting 

Aard! van de bedrijfsactiviteiten 

De Vennootschap is opgericht op 2 februari 1965 en heeft ten doel hel stichten en 
exploiteren van de eerste Nederlandse kernenetgiecentrale, met het oogmerk de 
Nederlandse elektricite1tsproduktiebcdrijven in de gelegenheid te stellen praktische 
ervaring en kennis op te doen ten aanzien van de opwekking van elektrische energie 
door middel van kernsplijting alsmede alle handelingen die daarmede verband 
houden in de ruimste zin van het woord. 

De vennootschap 1s uit hoofde van haar doelstelling een openbaar nutsbedrijf en als 
zodanig in 1997 sub1ectie[ vrijgesteld van vennootschapsbelasting in Nederland. 
Vanaf 1 januari r998 wordt zij belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
Volgens de nu in behandeling zijnde voorstellen zal invoering gefaseerd 
plaatsvinden en de belastingdruk gedurende r998/r999 naar verwachting nihil zijn. 

Alle aandelen io de vennootschap worden sinds 26 oktober r989 gehoudert door 
N.V. Samenwerkende elektricHeitsi)roduktiebedrifven (Sep). rngevolge een mel Sep 
gesloten samenwel"ltingsovereenkomst levert de vennootschap de opgewekte energie 
en het beschikbare vermogen aan Sep en vergoedt Sep de exploitatielasten van de 
vennootschap. In 1998 zal de N.V. Sep met de vier regionale productiebedrijven via 
een juridische fusie-opgaan in één productiebedrijf. 

In maart 1997 is de productie met de kernenergiecentrale DG>dew·aard befindigd en 
de cenLtále vervroegd buiten bedrijf gesteld. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Naar aanleiding van dt? vervroegd<' buitenbedrijfstelling van de centrale worden 
vanaf 1996 de volgende waarderingsgrondslagen toegepast: 

De materiële vaste activa zqn voor hun volledige boekwaarde- afgeschreven. met 
uitzondering van de grond, waarop niet afgeschreven wordt. 
De voorraden splijtstoF worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengst. 
De voorzieningen worden gebaseerd op de contante waarde van de totale 
verplichtingen samen hangend met de opwerking van de spli jtstof en de sluiting 
van de centrale-. 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de voorzieningen en de schulden opge11oruen 
l~gen nominale waarde. 
De ln de voorziening onLlade.r1 bestraalde splijtstof opgeuomen verplichtingen in 
vreemde valuta worden in verband mei hel langlopend karakter gewaardeerd tegen 
de gemiddelde eindkoers van de laatste drie jaren. 
Overige activa en passiva in vreemde valuta zîjn pmgerekend tegen de koersen per 
balansdatum, Optredende koersverschillen worden in de voorziening ontladen 
bestraaldè splijtstof verwerkt. 

Fin,mcîél~ ~•etste activa 
De deelneming, groot 30% in het kapitaal van de Centrale Organisatie voor 
Radio-actief Afval (COVRA) N.V .. is gewaardeerd Legen de vetktijgingsprijs. 



Voorziimi11gcm 
De onder: dil hoofd opgenomen voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en 
risico's, die samenha.ng~n melde activiteiten van de kerncentrale en zij11 gebaseerd 
op de inzichten zoals die zich op balansdatum voordoen. 

De voorlieniJ1g ontladen bestraalde splijtstof betréft het transport. de opslag en 
opwerking van bestraalde splijtstof en transport, opslag en eindberging van a fval 
voor de op balansdatum OQûaden hoeveelheid spli1tstof. venni11derd met de terzake 
reeds betaalde bedragen. 
De kosten worden bepaald op grond van daartoe strekkende overeenkomsten en van 
ramingen waarbij de toekomstige verplichtingen e0ntant worden gemaakt. 

De vooruenmg sluitmg cenlrale is getroffen voor de n a beëindiging van de 
productie van elektrische energie te maken kosteTI van bllitenbedrijfstelling en 
am<wering van de centrale, alsmede voor de doorlopende personeels- eu externe 
kosten. 
De kosten worden bepaald op grond van ramingen waar-bij de toekomstige kosten 
contant worden gemaakt. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Kosten en opbrengsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
overeengekomen betalingskoers of ~egen de koers op de dag dat de overeenkomst 
wordt afgesloten. Optredende koersverschillen worden ten gunste, tesp. ten laste 
van het resultaat verantwoord. 

In de rentelasten is gecalculeerde rente ten gunste van de voorzieningen begrepen. 



Toelichting op de balans per 31 december 1997 

(x NLG 1.000) 

Materiële vaste activa 

De resterende boekwaarde betrefl de aanschaffingswaarde van het terrein waarop de 
centra1e te Dodewaard is gevestigd. 

Financiële vaste activa 

Deelneming 

Vorderingen 

De vennootschap neemt voor 30% deel in de Centrale Organisatie voor Radio-actief
afval (COVRA) N.V. tot een bedrag van NLG 2,4 mln. De gegevens betreffende de 
deelneming zijn bij het Handelsregister te Arnhem ter inzage gelegd. 

Vorderingen 

Beschikbare middelen van de vennootschap zijn belegd in een lening aan de N.V. 
Sep, groot NLG 400 mln (1996: NLG 200 mln) met een vaste rente \'an 7%. 

Tevens zijn de aan personeelsleden verstrekte geldleningen voor de aankoop van 
eigen woningen opgenomen. 

saldo per 1 januari 
verstrekt + 
aflossingen 

saldo per 31 december 

Voorhands is geen vaste aflossingsschema overeengekomen. 

Overige effecten 

1997 1996 

200.642 200.676 
200.015 + 60 

68 94 

400.589 200.642 

De vennootschap heeft voor een bedrag van 19.000 gulden belangen in NI.RA 
Limltedplc. 

Te verrekenen met Sep 

saldo per 1 januari 
in rekening gebracht aan Set> 
verrekend met Sep 
toegevoegd aan de lening aan Sep 

saldo peqr december 

1997 

247.129 
+ 
- 24.934 
- 200.000 

22.195 

1996 

17•552 

+ J19•5't7 
- 89.970 

247.129 

Liquide middelen 

De liquide middelen hebbe11 ondermeer betrekking op een d!eposilo van NLG L6,5 
mln dat ter zekerheidstelling van betaling aan BNFL pk wordl aangehouden. 



(x NLG 1.000) 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

~ lort en opgevraagd kapitaal 

Het maatschappelijk en geplaatst köpitaal is volgestorl en bestaat uit 1710 aandelen 
van 75 guldl•n nornin:ial. 

Voorziening ontladen bestraalde splijtstof 

saldo per 1 1anuati 
toevoeging ten laste van de 
winst• en verliesreke11111g 
onttrekkingen 

saldo per 31 december 

+ 

1997 

136.42.4 

9.550 
4.97o 

141.004 

t996 

115.278 

+ 29.r83 
8.037 

136.424 

De toevoeging \·indt plaats voor gecalculeerde rente ten laste van de financiële 
resultnten 
De onttrekkingen betreITen contractuele betalingen inzake transpo1·t, opslag en 
opwerking van bestraalde splijtstof en opslag van afval De begrote betalingen voor 
1998 belopen area NLG 2.5 mln, waarbij verplichtingen u1 vreemde valuta zijn 
ge,.,aardeerd Legcm de koers op balansdatum. 

Voorziening sluiting centrale 

saldo per I Januari 
toevoegmg ten laste van de winst- ,·t•rliesrekening 
ontrt:kking 

saldo per 31 december 

+ 

1997 

304.810 
21.336 
26.1n 

299.969 

t996 ----
105.942. 

+ r98.868 

-- -

304.810 

De voorzi1ming is voor de amovcrrngskostrn gebaseerd op hel in 1994 door het 
Duitse burt'au NIS lngcnieurgesellschaft mbH uitgevoerde onderzoek naar de te 
verwachten amove1 ingskostcn uitgaan.de vtm amovering ,·an de centrale 40 jaar na 
beëindiging van de exploitatie. 
Toovocgi11g van de gecalculeerde rente vmdt plaat.<; ten laste van de financiële 
resultaten 
De onltrekkmgen m 1997 hebben met name betrekk ing op doorlopende ex-ploitane
kosten 
De ik-grote betal111gen voor 1998 belopen circa 1'. LG 35 mln. 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 

Met ingang van 1997 worden de nog te betalen kosten voor verwerking, transport en 
opslag van laag radioactiefaFv:il gepassiveerd als onderdeel van de voorziening 
si usli ng een tra le 



Bedrijfslasten 

Toelichting op de winst~ en verliesrekening 
over het jaar 1997 

(x NLG 1.000) 

Splijts tofcycluskosten 

1997 1996 

De splijtstofcycluskosten bestaan uit: 

Pré-reactorkost.en 

Post-reactorkoste.n 

Kosten uitbesteed werk en àndere externe kosten 

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

exploitatiekosten 
kosten van onderzoek van veiligheid 
en veiligheidsmaatregelen 
kosten van overig onderzoek 
algemene kosten 

Personeelskosten 

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

salarissen 
sociale lasten 
pensioenlasten 
overige personeelskosten 

onttrekking ten laste van de voorziening 
sluiting centrale 

r997 

1997 

4 .993 
871 

1-366 
388 

17.618 

17.6r8 

Het gemiddelde aantal werknemers in het boekjaar bedroeg r45 (t996: 159). 

Overige bedrijfskoste n 

De overige bedrijfskosten bestaan ui t hel saldo van de aan de voorziening 
toegerekende rente en de ontvangen rente. 

6.088 

t996 

15.626 

16.919 
878 

9.8r2 

43.2.35 

1996 

r5.345 
964 
878 
782 

17.969 

17.969 



Financiële baten en lasten 

Re ntebaten 

De rentebaten heb~11 met name betrekking op de onder financiële vaste activa 
opgenomen vorderingen en de vordering op Scp. 

RenteJastcn 

Hierin zijn begrepen de toevoeglt'lgen van rente aan de voorzieningen ten bedrage 
van NLG 30.9 mln (1996: NLG 15,5 mln.). 



Oven ge gegevens 

Wi ns tbcstcmming 

Dt- w111stbestt·mming is g(:regdd in art1kd 2~ en 24 van dl· stahtkn. 
Dt-> wkst dun·,111 luidt: 

Artikel 2.3 
Tt-n laste \'an de ,vinst zoals die hlqkt utt de door de algemene ,·ergaclertng 
vastgesti>ldl winst- en wrltesrekc11111g worden gt:hracbt 
,1. toev,wging,·11 Jan resl-'rvcs voorzover deze door de wel z.1111 vereist: 
1., 1ese1 vnmgen tlre door de dir;_,ctH' onde1 gcwdkeunng van de algenwllt' 

vergadt>ring wo1den nodig gl·oor<ll'l·ld. 
2 . fa·n tck<>1 t mag ._Jt,chls tl·n last!.' van de door dl wel \'OorgeschrevC'n resl'Jvt·'

wordcn gt•dclgc.l voorzow1 de wc•t d,Jt lr.>t'sta.1t. 
3. 1 lt'I na toep,1ssing \''111 hd vorensl.1ande resll'rendC' bedrag van de w111~t st:1:it 

tl·r beschikking van <lt .1lg..-rncm' nrgadl'ring: 111tkc:rmgen kunnen slecht~ 
worden gPda,m met 111,Hhlnerning van het bt·paaldl" in artikel 24. 

Artikel 24 
1. Dl ,·cnrmotsl hap k.111 sl,·d1I:- uilk<·rm~t'n dm·n vool70\'C.'r haar eigen vermogen 

groter is dan ltC't bed,ag van het gestorte kapila.il wnneerdl·rd met de reserves 
Jit· kracillC'ns dl· wet m0Nn1 word<"ll a,rngE"homlt·n 

i.. De ven111>ots( hap kan u1ssent1jds 11ilkl'n11ge11 dm•11 mits met 111achtnem111g 
\'an het m lid I bepaald(' 

Accountantsverldaring 

Opdracht 
\\ 11 lwhhen dl• ja;Hreken111g 1997 \'an N \. GKN Il \111he111 gt.'tontrolec-rd. 
Dl' j,1:trrekening ,~ opgesteld onde>r w1a11twoordehjklw1d van de l1ndî11g van cl<• 
w 1moot::.chap l let is onze wrantwoordelqkhr1d l'<'n atcount:Jlltswrklarîug 111zake 
d(• 1aarrekening lt ,er!-tn•kkl·n. 

Werkz..aa mhede n 
Oozt- controlt' 1s wrrkhl ov(•11•enko111stig algemee11 aanvaardt 11rhtlijne11 mrt 
belrd,k111g tot umtrole-opdrad1t(•n. Volgens deze mhtlqnen dient 011ze conlrol,• 
zo<l,m1g lf' wo1d1·11 gepl,m<l t·n uitgl'V<wrd. dal een rC'delijkc· mate \'3ll zekeliwid 
wordt vt>rkn'g<'n dat dt> 1,1Jrtt'h·111ng gt>t'll <m1u1sth1:dcn van malt·m·el belang he"at. 
h.•11 co11t.rol1· omval ondt>r met'r een on<ll'lzo<·k door 1111ddel van dcelwaarnem1ngen 
vau i11!01 matÎl' Il'!' 011dt>16mm i11g \J11 dt• lwdrn~cn l'll <lt' tod1tht111gcn 111 de 
1aarrckt:nmg. Îl'\:l'IIS omvat C'l'rJ lOnlrolt: l'<-'11 beoorddmg van <l1• grondslagl'n voor 
finanulle versfagge\1ng da bq hl"l opmaken \an ck 1aarrekernng ✓ .1jn toegepast en 
van bdangrqkc· srhattmg<·11 die de lt·id111g van <ll.' vennoot~chap daarbij heeft 
gemaakt. alrnwck cl.'n evaluali~• va11 IH't algehele lw1•ld van dt' 1aa1rekeuing. WiJ zij n 
\JII nwrnng <lat onze co111rolc t't'l1 de11g<lPlijkt' grondslag \'Ormt voor ons oord1:el 

Oordeel 
W11 zqn va 11 oordeel d::II <l<' 1a:111c•kl't1Îl1g l't'll gel rouw bc•el<l geen \'.IJl dr groott<' en 
dt· samenstelling \'311 hC't Vl'rmogf'n e>p ;1 Jec-emhl·r 199- cn van het resultaat ovcr 
l<J9· in overecnstt•mmmg nwl :ilgeml'CII ,1a11vaardt• grondslagt:n voor ftnanullt." 
verslaggeving en ,oldoet ~•an de wetteltJkc bepalingl.'n inzake de· ja,irrekening :wals 
opf.!<'nome11 111 Titel 9 BW~ 

A111hl'ITI, 9 ma.tri 1998 

Coo1wr~ & lyhrand \f\' 



Gebruikte afkortinge n 

AHB 
Arbo 
IlWR 
COVRA 
GKN 
Bl>JfL 
DS-97 
ECN 
EPOf\ 
EPZ 
EZH 
PUR 
IR! 
MER 
NYR 
or,, 
OR 

P03 
PHV 
PIK 
PC! 
P&O 
PSP 
Sep 
SOB 
TU 
UNA 

Algemee11 1 landboek 
A rbei<lsomsta ndighr<len 
Boili11g Water Reactor 
CenLraJe Organ1sati,:, voor Radio-Actief Afval N.V. 
nv Gemeenschappelijke KernenergiecentTale Nederland 
81 ilish NucltAar f'ue!s pk 
Dd111i11eve Stop 1997 
Eocrg1conderzock Centrum Nederland 
nv Eleklnciteits-ProdukticmaatscbappiJ Oost- en Noord-Nederland 
nv Elektnciteitsprodukuemaatscbappi j Z uid-Nederland 
nv ElekLricitcitsbedri1f Zuid-Holland 
Flexibele uittredi.ugsregel iI 1g 
Interfacultair Reactor Instituut 
Milieu Hfect Rapport 
Nederlandse Veilighcids Regelc; 
Organisatie. Personeel en Administratie 
Ondcmcmmgsrélad 
Project G !0- , 997 2003 

Project Huidige'. Vergltnning 
Projei:t BuitenhedrijfsteUi11g en Conservering 
Project Comrnunicalit' en lnformatievoondening 
P~rso11ct~l <'11 Organisatie 
Projt·cl Socia,1l Plan 
11\' Samenwerkende t'lt>klnc1teitsproduktiebcdnjven 
S plij tstofopsla gl.iassi 11 

Te<h111sche U11ivc-rslleil 
nv Fm'.rgieprod11ktiebe<lrijf UJ\A (ULredll. Noord-Holland 
en Amsterdam) 



Fotothema: Beelden van de centrale Dodewaard Lussen 1969 en 1997 

In de bouw van de mstallat ie ,m haar biJgebouwen is een a;mt,il momenten Ie 
onderschcicl~·n. 7o zwn we op blz. j l't'dtts hoe op 2j september 1964 de 
wcrkzaarnhc:dm aanvangen l:'ll link!- l:'en bouwfase in 1966. Blz. 2, toont onder 
a ndt'r(• hot' het ijzeren ger,1:1mte v:m de uitbreiding 1-ioofd ToegangsControle 
gecontroleerd gc-bti.>d (~ITC) \ 'er!Îjst (1988) en op blz. 5 z1e11 we de in aanbouw 
zijnde ventilalil'sLlm.ltt (1967) l'11 <lt.> lot•ganµsloge u1 1969. 
Dt• daaropvolgende bt>f'lde-n !!aan over lwt tht·ma J'l'actof\at. Let op het VPrschil 
l11 bovenaanzithl van lwt rt'al ln1 \Jldrks1•l In 1971 l'n 1997 (hlz. 7) Het hijsen 
,·;m het reaclorv;1l in 1968 is lt· zil-11 op hlz 8 ct1 blz. 9 geen een doorkijk op hel 
~plijtslofwisst>]bussi11 111et gt'ope11<l reat:torval. 
Blz. 10 t'll 11 brvatl1·11 dc>l,1 ilop11amc11 van <lt' tmbini.>. tt•rwijl e>p bl7 12 tol e 11 met 
15 kClelwatergebou\, en 11illaat in beeld zijn ~wbrachl. 
We sluile11 af md lwl'l<len van de n•gelzaal. waa, 2iu 1 het begin en einde van 
ûs jaa,· 1•k·ktnnteitsprnc.J11llw afspet•l<ll-'11 , heir.Ie gesymholi,;eercl dour een ·<lruk 
or clc- knop· (hlz. 21). 

Colofon 
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