
De Desselse voorwaarden bij de berging  
van laag- en middelradioactief kortlevend 
afval in de gemeente

VEILIGHEID
■  Maximale voorzieningen
■  Controles
■  Opvolging milieu

OPENHEID
■  Communicatie- en  
 informatiecentrum 
■  Digicat 
■  Contact- en ombudsdienst
■  Blijvende inspraak van de  
 bevolking via STORA 

DEssEL PLus
■  Lokaal Fonds 
■  3xG gezondheidsstudie 
■  Wetenschappelijk doe-centrum  
■  Ontmoetingsplaats voor Desselaars

DEssEL GrOEIt
■  Behoud nucleaire kennis
■  Maximale tewerkstelling 
■  Mobiliteit 
■  Ruimtelijke ordening

DEssEL 2300
■  Sluitende financiering
■  Verderzetting alle voorwaarden
■  Gedurende de hele levensduur van 
 het cAt-project

‘Een zicht op het 
nucleaire in de brede 
zin’
‘Eén van de drie STORA-
werkgroepen is de werkgroep 
Nucleaire Thematiek. Met een 
zeventiental leden volgen we 
de ontwikkelingen op van alle 
nucleaire aangelegenheden in 
en rond Dessel. Met 7 nucleaire bedrijven en instellingen in de regio,  
is er nogal wat activiteit op dat vlak.  
   
We informeren ons ook over de veiligheid, over het middel- en 
hoogradioactief afval dat in Dessel ligt opgeslagen, over de nucleaire 
transporten, over het onderzoek naar geologische berging in het 
ondergronds labo in Mol, enzovoort. Buiten de regio werd bijvoorbeeld 
COVRA in Zeeland bezocht, waar het Nederlandse radioactief afval wordt 
opgeslagen. Ook zaken als Tsjernobyl en Fukushima kwamen aan bod.  
 
Kortom, we proberen een zicht te krijgen op het nucleaire in de brede 
zin. Geïnteresseerde Desselaars kunnen zich nog altijd aansluiten, 
voorkennis is niet nodig.’     
       Paul Meynants 
     voorzitter werkgroep Nucleaire Thematiek

stOrA, jouw  
ogen en oren
STORA is de studie- en 
overleggroep die het 
radioactief afval dat aanwezig 
is in de regio van dichtbij 
opvolgt, in het belang van de 
Desselse bevolking. 
De vzw wordt gevormd door 70 Desselaars die 
samen het lokale gemeenschapsleven, het 
bedrijfsleven en de politiek vertegenwoordigen. 
STORA volgt de geplande berging van 
categorie A afval in Dessel op. In het 
bijzonder wordt erover gewaakt dat 
de Desselse voorwaarden hierbij 
ingevuld worden. Daarnaast 
komen binnen STORA ook 
alle andere nucleaire 
thema’s ook aan bod.



   V.U.: Hugo Draulans, Markt 1c, 2480 Dessel 
vzw STORA, Markt 1c, 2480 Dessel - tel. 014 37 34 65  

e-mail: info@stora.org - www.stora.org 

Wat te doen bij een nucleair ongeval?

■ Blijf binnen of ga naar binnen
■  Sluit ramen en deuren
■  Luister naar de radio en kijk tv
■  Telefoneer niet onnodig
■  Laat de kinderen op school

onthouden

Kijk naar Digicat!
DIGICAT is een interactieve website en 
digitaal TV-kanaal voor de inwoners 
van Dessel, Mol en omgeving. Je kan 
er filmpjes bekijken over allerhande 
nieuwtjes, evenementen en mensen uit 
de streek. Daarnaast vind je op DIGICAT 
informatie over de berging van het laag- 
en middelactief kortlevend afval in Dessel 
(het cAt-project). 

Wil je ook je eigen filmpjes op DIGICAT 
zien? Mail hiervoor naar info@digicat.be. 

DIGICAT is te bekijken via 
digitale televisie achter de 
rode knop bij RTV, of op 
www.digicat.be. 

test alarmsirenes op 5 juli
In Dessel, Mol en Geel zijn er verschillende bedrijven waar gewerkt 
wordt met radioactieve materialen. Daarom staan er in Dessel op 
verschillende plaatsen elektronische alarmsirenes. Deze sirenes 
waarschuwen de bevolking bij gevaar. 

In Dessel staan de sirenes op het dak van het administratief centrum, 
aan de KMO-zone in de Stenehei, op de gemeentelijke werkplaats in 
de Pluimstraat, aan het jeugdhuis De Scharnier en aan de terreinen 
van Belgoprocess in de Gravenstraat.

Deze ‘SEVESO’-sirenes, die rondom alle nucleaire en chemische 
installaties in België staan, worden elke eerste donderdag van de 
maanden januari, april, juli en oktober getest, tussen 11u45 en 13u15. 
Dan is er een huiltoon te horen met korte onderbrekingen en de 
boodschap ‘proefsignaal’, waardoor je weet dat het niet om een echt 
alarm gaat.

Naast de SEVESO-sirenes zijn er ook nog de bedrijfssirenes op de 
nucleaire bedrijven zelf. Ook deze worden regelmatig getest, maar elk 
bedrijf heeft daarvoor een eigen planning:

■ Belgoprocess: test elke 1ste donderdag van de maand om 16u
■ SCK: test elke 1ste donderdag van de onpare maanden om 15u20 

(verschillende types sirenesignalen)
■  FBFC: test elke eerste donderdag van de maand om 15u
■  Belgonucleaire: er zijn sirenes opgesteld op de site, die enkel op 

de site zelf hoorbaar zijn
■ IRMM: er zijn sirenes opgesteld op de site, enkel in de gebouwen

Gaat het alarm echt af? Dan is je huis de beste bescherming! 
Lees hieronder de 5 tips over  wat je moet doen bij een nucleair
ongeval. 



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

Belgoprocess verbetert de toestand  
van het historisch afval 
Begin 2012 voerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een 
onaangekondigde inspectie uit bij Belgoprocess. De bedoeling was om na 
te gaan in hoeverre Belgoprocess gevorderd was met de verbetering van de 
veiligheidstoestand op een aantal vlakken. Die waren al eerder gemeld, na een 
audit eind 2010. Naar aanleiding van deze inspectie was er redelijk wat ophef 
en media-aandacht. Er was evenwel nooit gevaar voor de volksgezondheid.
 
Na de inspectie van januari stelde het FANC een rapport op (na te lezen op 
www.stora.org) waarin onder meer de toestand van het zogenaamde ‘historisch 
afval’ aangeklaagd wordt. Het historisch afval dat Belgoprocess onder zijn 
hoede heeft, dateert uit de jaren 1960, de begindagen van het nucleaire 
tijdperk in België. Het is afkomstig van de sanering van de voormalige 
Eurochemic-site en het voormalige afvaldepartement van het SCK in Mol.
  

De leden van STORA kregen tekst en uitleg op de site. 

Lees verder op volgende pagina
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■  Belgoprocess verbetert de toestand van het historisch afval
■   Infosessie over de veiligheid van het historisch afval
■   Internationale veiligheidsexperten ontmoeten STORA
■   Politie oefent ordehandhaving aan station en Belgoprocess
■   Opendeurdag STORA met Foorloop
■   ‘Een zicht op het nucleaire in de brede zin’
■    Test alarmsirenes op 5 juli

Bij Belgoprocess ligt onder andere ook radioactief afval opgeslagen dat 
afkomstig is van de eerste werkingsjaren van SCK, in de jaren 1950-1960. 
Er werd een omvangrijk saneringsproces uitgewerkt om dit afval in betere 
omstandigheden te kunnen bewaren. 



stOrA weetjes
■  Wist je dat in juni de 100ste baby 

geboren is die opgevolgd wordt in het 
gezondheidsonderzoek 3xG?

■  Wist je dat de ministerraad onlangs het 
Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd dat 
de oprichting van het Lokaal Fonds Dessel 
mogelijk maakt? 

■  Wist je dat er via dit Lokaal Fonds Dessel 
vanaf 2016 allerhande Desselse projecten 
gefinancierd kunnen worden?

■  Wist je dat het Studiecentrum voor 
Kernenergie SCK in Mol 60 jaar  
bestaat? 

Belgoprocess en NIRAS gaven op een infosessie tekst en uitleg over de toestand van 
het historische afval en de saneringsplannen die in uitvoering zijn.

Infosessie over de veiligheid  
van het historisch afval bij Belgoprocess  (vervolg)

Om meer klaarheid te scheppen werden de leden van STORA en 
MONA en van de Desselse en Molse gemeenteraad op 12 mei 
2012 uitgenodigd op een informatiesessie over het beheer van dit 
historisch afval. Hierop waren 13 mensen van STORA aanwezig. 

Tijdens een bezoek aan de plaats waar dit afval ligt opgeslagen 
(op site 2 van Belgoprocess, net over het kanaal, op grondgebied 
van Mol) kregen de deelnemers informatie over de reeds 
uitgevoerde saneringswerken, de installaties en de verwerking en 
de opslag van het historisch afval. 

Het is de bedoeling dat al het oude afval systematisch 
gecontroleerd en eventueel herverpakt wordt, om in optimale 
omstandigheden verder bewaard te kunnen worden tot er een 
definitieve oplossing voorhanden is. 

De definitieve oplossing is echter nog niet voor morgen. De 
eindbestemming van dit type afval is onder de grond, in een 
geologische berging. Het is geen categorie A afval en kan dus niet 
naar de oppervlakteberging die in Dessel op stapel staat. 

De hele saneringsoperatie is een omvangrijk proces met vele 
aspecten, dat meerdere jaren in beslag neemt. 
 



Internationale veiligheidsexperten  
ontmoeten stOrA
Om de bergingsinstallatie te kunnen bouwen en uitbaten, vraagt 
NIRAS een vergunning aan bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC). Daarbij moet ze een uitgebreid veiligheidsdossier 
indienen en dat is nu bijna rond. Met dit dossier moet NIRAS de 
veiligheid van de bergingsinstallatie aantonen. Om niets aan het toeval 
over te laten, werd een internationale doorlichting (‘peer review’) 
uitgevoerd. 

Op maandag 4 juni 2012 waren de internationale experten in Dessel. Ze 
gingen het terrein op en wilden ook de werking van de partnerschappen 
STORA en MONA leren kennen. Ze waren vooral geïnteresseerd in de 
bijdrage die wij hebben geleverd aan het concept van de berging. Ze 
waren ook onder de indruk van het maatschappelijk draagvlak dat door 
STORA gecreëerd is in Dessel.

Politie oefent ordehandhaving 
aan station Mol en 
Belgoprocess
De politie organiseerde op 8, 10 en 29 mei 
en op 5 en 12 juni 2012 een grootschalige 
oefening voor het handhaven van de 
openbare orde. De oefening vond telkens 
plaats in de Keirlandse Zillen aan het 
station van Mol, op en in de buurt van 
de overslagzone waar tijdens nucleaire 
transporten het radioactief afval van de 
trein wordt overgezet op een vrachtwagen.

Een aantal leden van de politie nam de rol 
van manifestant op zich. Na de oefening 
in Mol trokken de deelnemers richting 
Belgoprocess in Dessel waar op de parking 
nog een ander scenario werd geoefend.



wedstrIJd
Weet jij waar in Dessel  
deze foto genomen is?

Schrijf of mail je antwoord en maak kans op 
een waardebon van € 25, te gebruiken bij 
een Desselse handelaar!

Er waren 14 Desselaars die het juiste 
antwoord wisten op de wedstrijdvraag uit 
het vorige STORA-magazine. Erik Dries wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Opendeurdag stOrA met Foorloop
Met Sinksenkermis en de Foorloop in Dessel, is er altijd veel volk 
op de been rond het oude gemeentehuis. Het moment voor STORA 
om een opendeurdag te houden! Dit jaar was iedereen dan ook 

welkom in het oude 
gemeentehuis om 
de werking van 
STORA en de stand 
van zaken van het 
bergingsproject 
te leren kennen 
aan de hand van 
informatiepanelen, 
foto’s en filmpjes 
en gesprekken met 
STORA-leden. Ook 
DIGICAT en 3xG 
kregen een plaatsje. 
Voor kinderen was er 
een clown die mooie 
dingen toverde met 
ballonnen.

Er viel bovendien wat 
te winnen: er werden 15 
restaurantbons verloot 
onder de deelnemers aan 
de STORA-wedstrijd. 
100 bezoekers namen 
deel en zochten het 
antwoord op 3 vragen. 
De winnaars zijn: Myriam 
Van Poelvoorde, Pascale 
Snels, Rinus van der Vaart, 
Frans Deckx, Sonja Debie, 
Germaine Huysmans, 
Kristine Engelen, 
Marianne Romeijn, Karel 
Gijs, Veerle Maes, Frank 
Van De Ven, Hilde Domen, 
Marcel Borgers, Chris 
Claes en Lieze Van Hove. 
Proficiat!

Volg stOrA op facebook!


