Rituele depots
Erfgoed en afval
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Koningin Beatrix neemt een depot van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) te
Vlissingen op 30 september 2003 in gebruik. Radioactief afval is in feite nationaal erfgoed.
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Het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslaggebouw (HABOG) zal van 2003 tot 2103 telkens
in een lichtere kleur geschilderd worden. De warmteproductie van de hier opgeslagen glas-canisters
met radioactief afval neemt in honderd jaar sterk af. In 2103 zijn de opslagbuizen voldoende afgekoeld
om naar een eindberging te worden overgebracht. De muren van het depot zijn dan wit, zodat de formules
steeds duidelijker zichtbaar worden. Project Metamorfose, 2003-2103. De HABOG werken door William
Verstraeten in opdracht van COVRA.
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