
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 fi nanciering
■  Verderzetting alle voorwaarden
■  Gedurende de hele levensduur van 
 het cAt-project

‘Naar een 
ontwerp voor het 
communicatiecentrum’

‘Er is een ontwerpwedstrijd 
uitgeschreven voor de 
architectuur van het 
communicatiecentrum en het 
landschap errond. Ook voor de 
bezoekerskoker trouwens, de 
zogenaamde ‘cAt-walk’. Die is bedoeld om bezoekers 
vanop een hoogte een uitzicht te bieden op de 
berging en op de verpakking van het afval in 
betonnen kisten. 
Drie ontwerpteams hebben ondertussen een ontwerpvoorstel 
uitgewerkt. Op 18 september werden deze drie ontwerpen 
voorgesteld aan alle geïnteresseerden in de zaal van VITO. 
Ondertussen loopt de onderhandelingsfase. Het is de bedoeling 
dat de jury in de loop van november beslist welk team het ontwerp 
verder mag uitwerken. En dan is er nog een hele weg af te leggen: de 
effectieve opening van het communicatiecentrum is voorzien in 2018.’ 

Ellen Broeckx, lid Raad van Bestuur, 
adviseur van de jury voor de ontwerpwedstrijd

Ellen Broeckx, lid Raad van Bestuur, 
adviseur van de jury voor de ontwerpwedstrijd

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

Nieuwe reportagemakers welkom bij DIGICAT 
DIGICAT, de gemeenschapstelevisie voor Dessel en 
omgeving, zoekt nieuwe reportagemakers (m/v) voor 
de uitbreiding van zijn team. Redacteurs, presentatoren, 
inleesstemmen, cameramannen, monteurs… Kortom: 
enthousiastelingen voor alle facetten van het televisie maken. 
Iedereen die mee willen werken aan korte videoreportages over 
wat er reilt en zeilt in Dessel en omgeving is welkom. 

Ervaring is nuttig maar niet noodzakelijk. Alle vrijwilligers 
krijgen een praktijkgerichte opleiding. In de minitelevisiestudio 
in de Lorzestraat in Dessel is al het materieel voorhanden om 
zelf fi lmpjes te maken. Voor meer informatie kan u terecht bij de 
DIGICAT-redactie via info@digicat.be of bij STORA.

In het kader van de rekruteringscampagne liep in de maanden 
juli en augustus een zoekspel waarbij 15 ‘Digi-katjes’ moesten 
gezocht worden die verspreid waren opgesteld over heel Dessel. 
Een gelijkaardig spel liep ook in de buurgemeente Mol. Op 26 
september werden de winnaars bekend gemaakt: voor Dessel 
waren dat Jo Peeters en Maria Stessens. Zij wonnen elk een 
tablet PC.

PS:  Voortaan zijn alle fi lmpjes van DIGICAT - en dat zijn er  
 ondertussen meer dan 170 - ook te bekijken op smartphone
 en tablet PC! Hiervoor moet je de DIGICAT-app gratis 
 downloaden via de Google Play Store of via de Apple Store.



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

Het nucleaire Dessel, hoe denkt u erover?
Online enquête
STORA-Dessel wil weten hoe u denkt over de werking van STORA, de 
berging van radioactief afval en het beheer en de risico’s van nucleaire 
technologieën. Daarom voert STORA in samenwerking met het 
StudieCentrum voor Kernenergie (SCK) een onderzoek uit, vooral 
bedoeld voor Desselaars.

Het is een enquête die online staat op www.stora.org. Alle Desselaars 
die deelnemen maken kans op een etentje bij restaurant Alauda! 
Er zullen 10 etentjes verloot worden. 

We nodigen u uit om de 15 vragen van deze enquête online te 
beantwoorden. Deelnemen neemt dus niet veel tijd in beslag!

De  antwoorden worden anoniem verwerkt. We mikken op minimaal 
100 deelnemers uit Dessel. 
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■  Het nucleaire Dessel, hoe denkt u erover? 
■   Gelachtige substantie gevonden op vaten radioactief afval 
■   Nucleaire transporten naar Dessel
■   Nieuwe kade afgewerkt en ontsluitingsweg gegund
■   Inspectierobot gedemonstreerd
■   ‘Naar een ontwerp voor het communicatiecentrum’
■   Nieuwe reportagemakers welkom bij DIGICAT

Het nucleaire Dessel, hoe denkt u erover? 
Vul de online enquête in en maak kans op één van de 10 etentjes bij Alauda!



Belgoprocess voert op regelmatige tijdstippen visuele inspecties uit op 
alle vaten die in opslag staan. Enkele maanden geleden zijn er daarbij een 
aantal afwijkingen opgemerkt: een gelachtige substantie die bovenop het 
beton in een aantal vaten ligt. Het gaat om vaten waarin laagradioactieve 
waterige oplossingen verwerkt zijn in een concentraat. Deze vaten met 
afval zijn afkomstig van de kerncentrale van Doel en dateren van de 
jaren 1990. De gel is lichtradioactief, maar er is geen besmetting in 
het opslaggebouw. Er is dus geen gevaar voor de medewerkers of de 
omgeving. Een uitgebreid onderzoek is onmiddellijk opgestart. 

Meer dan 7000 vaten die opgeslagen staan in gebouw 151 bij 
Belgoprocess zijn via hetzelfde procédé verwerkt door Electrabel in 
Doel. Grondige analyses moeten de precieze oorzaak van de gelvorming 
bepalen. Het onderzoek wijst in de richting van een chemische reactie 
in de betonmatrix (in het vakjargon spreekt men van een alkali-
silica reactie). In deze toestand kunnen de vaten zeker niet in de cAt-
oppervlakteberging in Dessel geplaatst worden. Er wordt bekeken hoe 
deze vaten eventueel herverwerkt kunnen worden. 

Uit voorzorg heeft men ook een andere soort van vaten uit opslag 
genomen om te controleren. Het gaat om vaten met verwerkte harsen, die 
ook in de kerncentrale van Doel werden geconditioneerd en die op basis 
van de huidige bevindingen een gelijkaardig fenomeen zouden kunnen 
vertonen. Bij opening van deze vaten werden ook zeer kleine sporen van 
gelvorming vastgesteld. 

Gezien deze ontwikkelingen heeft NIRAS beslist de erkenning van het 
door de kerncentrale van Doel gebruikte verwerkingsprocédé voor 
concentraten en harsen in te trekken. De productie van dergelijke vaten 
bij de kerncentrale van Doel werd eerder al stopgezet.

De leden van STORA, MONA en gemeenteraden van Dessel en Mol 
werden op 12 september geïnformeerd door NIRAS en Belgoprocess. 
STORA zal het verdere onderzoek ook blijven opvolgen. 

STORA weetjes
■  Wist je dat de eerste groepsresultaten van de 
 3xG gezondheidsstudie bekend gemaakt 
 worden in november?

■  Wist je dat de deelnemende moeders zelf vooraf 
 de resultaten al zullen krijgen?

■  Wist je dat 3xG een proefproject is dat loopt van 
2010 tot 2014 om te kijken hoe best kan tegemoet 
gekomen worden aan de STORA-voorwaarde 

 van gezondheidsopvolging in Dessel?

■  Wist je dat de voorbereidingen voor 
 de stichting van het Lokaal Fonds 
 in volle gang zijn? 

Bovenop de betonlaag in bepaalde vaten met radioactief afval vormt 
zich een gel, waarschijnlijk door een chemische reactie in het beton. 

Gelachtige substantie gevonden op vaten 
met laagactief afval
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Nieuwe kade afgewerkt en 
ontsluitingsweg gegund
Één van de voorwaarden van STORA was dat de 
berging maar een beperkte invloed mocht hebben 
op de mobiliteit in Dessel en omgeving. Daarom 
is er beslist om de (bouw)materialen langs het 
kanaal aan te voeren. 

Daarvoor werd een nieuwe kade aangelegd aan 
het kanaal Bocholt-Herentals, nabij sas 6. Ook 
andere bedrijven uit de buurt kunnen van deze 
kade gebruik maken voor hun eigen activiteiten. 
In september werd de nieuwe kade aan het kanaal 
Bocholt-Herentals afgewerkt. 

Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de 
weg die de kade verbindt met de bergingssite 
aan de Europalaan. Deze werken werden onlangs 
gegund aan de fi rma Deckx uit Dessel.

Nucleaire transporten naar Dessel
Eind september vond voor de achtste keer een transport plaats van 
gecompacteerd radioactief afval vanuit Frankrijk naar Belgoprocess in 
Dessel. Half oktober volgde een transport met Belgisch radioactief afval 
vanuit Dounreay in Schotland. In beide gevallen gaat het om afval 
afkomstig van de opwerking van Belgische gebruikte splijtstof. 

Deze opwerking gebeurde in Frankrijk en in Schotland. Het is een proces 
waarbij een deel van de brandstof gerecupereerd en dus ook opnieuw 
gebruikt kan worden. De restproducten die overblijven, zijn afval, dat 
terug naar België wordt vervoerd, net als de opnieuw bruikbare brandstof 
trouwens. 
De twee transporten zijn veilig in het daartoe bestemde opslaggebouw 
op de site van Belgoprocess aangekomen. In de loop van 2013 zal er nog 
1 transport met gecompacteerd afval vanuit Frankrijk naar België 
terugkeren. En er worden ook nog 3 transporten voorzien vanuit Dounreay 
in Schotland, met radioactief afval afkomstig van de opwerking van 
Belgische splijtstof van de BR2 reactor van SCK.

Het gaat om middelactief of hoogactief langlevend afval. Dit afval kan dus 
niet geborgen worden in de oppervlakteberging in Dessel, maar zal  
    uiteindelijk onder de grond geborgen moeten  
        worden, waar is nog niet beslist. In afwachting
            van een defi nitieve berging zal het   
              tijdelijk  opgeslagen worden in de speciale  
     bunker 136 op de site van Belgoprocess.
 



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 18 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige STORA-
magazine. Katleen Struyven wint een 
waardebon van € 25. Profi ciat!

Volg STORA op facebook!

Inspectierobot gedemonstreerd
Op vraag van STORA komt er een inspectieruimte onder 
de modules waarin radioactief afval geborgen zal worden. Het is 
de bedoeling dat robots in deze ruimte controleren op eventuele 
scheurtjes, lekken of mankementen. Maar hoe zou dat concreet in zijn 
werk gaan? De STORA-werkgroep Opvolging Bergingsproject kon 
op 5 september met eigen ogen kijken hoe een inspectierobot werkt. 

NIRAS organiseerde een demonstratie in de inspectieruimte onder 
de proefberging, de kleine testversie van de bergingsmodules, die 
gebouwd werd op de hoek van de Gravenstraat met de Kastelsedijk. 
Een van Belgoprocess geleende inspectierobot werd gebruikt, omdat 
die voldoende overeenkomsten vertoont met de inspectierobot die 
later in de kelder onder de berging zal gebruikt worden.                              
             
De robot was met een camera en met verlichting uitgerust. De robot 
bewoog zich vlot tussen de steunpilaren van de inspectieruimte en 
stuurde de gemaakte beelden door naar een scherm in de aanpalende 
ruimte. De bevindingen uit deze test zullen van pas komen bij het 
opstellen van de technische specifi caties voor de toekomstige 
inspectierobot. Deze zal op regelmatige basis de ruimtes onder de 
bergingsmodules (waar het afval geborgen zal zitten) aan een visuele 
inspectie onderwerpen.


