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

VEILIGHEID
g  Maximale voorzieningen
g  Controles
g  Opvolging milieu

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

DESSEL PLUS
g  Lokaal Fonds 
g  3xG gezondheidsstudie 
g  Wetenschappelijk doe-centrum  
g  Ontmoetingsplaats voor Desselaars

DESSEL GROEIT
g  Behoud nucleaire kennis
g  Maximale tewerkstelling 
g  Mobiliteit 
g  Ruimtelijke ordening

DESSEL 2300
g  Sluitende financiering
g  Verderzetting alle voorwaarden
g  Gedurende de hele levensduur 
 van het cAt-project

What’s 
in a name? 

Het gebouw heeft ook 
al een naam: TABLOO. Dit is 

afgeleid van het Esperanto voor ‘tafel’. 
Het gebouw krijgt namelijk de vorm 

van een robuuste betonnen tafel, wat 
de samenwerking tussen NIRAS, STORA 

en MONA in het hele cAt-project 
symboliseert. De naam TABLOO zet  

de participatie nog eens extra  
in de verf.

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.

Dit STORA-magazine is volledig gewijd aan het communicatiecentrum dat op 
de hoek van de Kastelsedijk met de Gravenstraat komt. U leest meer over de 
theaterzaal en de polyvalente lokalen die voorzien zijn, over het landschapspark, 
de expo, de horeca… En vanwaar de naam TABLOO?? Lees snel verder!

TABLOO op komst in Dessel
Om tegemoet te komen aan de Desselse vraag naar openheid en informatie 
over het nucleaire gebeuren in onze regio, komt er op de hoek van de 
Kastelsedijk en de Gravenstraat een communicatiecentrum, TABLOO gedoopt. 
TABLOO is er voor de communicatie rond het cAt-bergingsproject, maar 
zeker ook voor de Desselse verenigingen en de Desselaars. Er zijn meerdere 
ruimten voorzien die gebruikt kunnen worden voor allerhande activiteiten. 
Voor een vergadering, een tentoonstelling, een workshop, een presentatie, een 
voorstelling of een receptie kan u vanaf 2019 terecht in TABLOO!

TABLOO moet, naast een ontmoetingsplaats voor de Desselaars, dé referentie 
worden voor informatie over radioactief afval in zijn ruime context. Geen 
saaie tentoonstelling, maar een centrum waar leren, beleven en ontspannen 
samengaan: je kan de interactieve expo ontdekken, de nucleaire site bezoeken, 
in het landschapspark wandelen en fietsen, in een labo experimenteren of 
op het terras genieten van wat lekkers.  En dit alles in een kader met mooie 
architectuur en natuur.

Het ontwerp van het gebouw is ondertussen zo goed als afgerond, het 
landschapspark is uitgetekend en de inhoud van de expo is in grote lijnen 
vastgelegd.  Dit alles werd uitgewerkt in overleg met STORA. De bouwaanvraag 
wordt binnenkort ingediend. De eigenlijke bouw van het communicatiecentrum 
zal starten in 2017.
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Natuur en recreatie
TABLOO zal middenin een mooi stukje natuur liggen. 
25 hectare wordt omgevormd tot een landschapspark rondom het 
communicatiecentrum. Dit park vormt niet alleen een mooi decor 
voor het gebouw, het wordt een toeristische troef op zichzelf. 

Een netwerk van verharde paden en meer natuurlijke 
wandelpaadjes leiden de bezoeker het park in. Ook fietsers zullen 
aangezet worden om het landschapspark binnen te rijden. Het park 
vormt een groene fietsverbinding tussen Dessel en het jaagpad 
langs het kanaal of het Prinsenpark. De paden in het park zullen 
aansluiten op bestaande fietsroutes en het knooppuntennetwerk. 
Het landschapspark biedt een afwisseling van heide, loof- en 
naaldbos, een bloemenrijk grasland en een grote vijver. Een 
natuurleerpad 
leert je meer 
over de 
aanwezige 
vegetatie en 
het duurzame 
beheer dat er 
zal worden 
toegepast. 

Dé blikvanger 
van het 
landschapspark 
wordt de ‘speelstrip’. De strook van 300 meter zet aan tot 
verschillende spelvormen. Kinderen kunnen er rennen, klimmen, 
verstoppertje spelen… op een landschap van glooiingen, bergjes en 
natuurlijke speelobjecten. 

Een groot stuk grasland kan dienst doen als evenementenweide. 
Deze grote evenementenweide is een troef voor zowel het 
communicatiecentrum, als  de lokale gemeenschap. 

‘STORA stond mee aan 
de wieg van TABLOO’
‘Het communicatiecentrum 
is één van de Desselse 
voorwaarden bij de berging 
van laagradioactief afval 
die in Dessel gepland is. De 
vergunning voor deze berging 
wordt verwacht in 2017 of 2018. 
Ondertussen worden alle maatschappelijke voorwaarden bij 
de berging verder uitgewerkt. Zo ook het communicatiecentrum.’ 

‘‘STORA maakte deel uit van de jury van de architectenwedstrijd 
in 2014. Het ontwerp is sindsdien tot in detail uitgewerkt. STORA 
heeft in heel dit proces een inbreng gehad. We hebben de Desselse 
behoeften en wensen ingebracht in vele vergaderingen met NIRAS, 
de architecten en de landschapsontwerpers. Na elk van de vier 
validatiemomenten hebben we onze bemerkingen doorgegeven. En 
we hebben ook onze zeg gehad in de zoektocht naar een passende 
naam.’

  ‘Wij kijken al uit naar de opening van TABLOO in 2019. Het   
  zal ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor Dessel!’

  Hugo Draulans, voorzitter van STORA

Wat te doen bij een nucleair ongeval?

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

ONTHOUDEN

INHOUD
g  TABLOO op komst in Dessel 
g  Wat heeft TABLOO jou te bieden? 
g   Een boeiende expo
g   Bijzondere architectuur
g  ‘STORA stond mee aan de wieg van TABLOO’
g  Natuur en recreatie
g  What’s in a name?

TABLOO wordt omgeven door een heus landschapspark, met 
loofbos, naaldbos, heide, grasland, een vijver én een ‘speelstrip’.



 STORA weetjes
g  Wist je dat er in de zomer een zoekspel van DIGICAT 

heeft plaatsgevonden in Dessel?

g  Wist je dat er 130 deelnemers waren?

g  Wist je dat Zas Minnen en Fiene Peeters alle 
antwoorden juist hadden én het dichtst bij de 
schiftingsvraag zaten en dus een tablet wonnen? 

g  Wist je dat er daarnaast 10 tombolaprijzen waren 
 die tijdens de prijsuitreiking op 24 september 
 verloot werden onder de 100 aanwezigen?

g  Wist je dat er nog steeds filmpjes 
 te zien zijn op www.digicat.be, 
 bijvoorbeeld over de laatste 
 schooldag en het vertrek op 
 kamp van de Chiro-jongens?

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 37 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige 
STORA-magazine. Arno Oomis wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Wat heeft TABLOO jou te bieden?
Er komt een theaterzaal met een vaste tribune voor 200 personen. 
Deze zaal zal overdag geregeld gebruikt worden om bezoekers een 
introductiefilmpje te tonen over de expo. Maar daarnaast kan de zaal 
ook gebruikt worden door lokale verenigingen. 
Het podiumgedeelte kan trouwens afgescheiden worden van de tribune, 
zodat het een mooie ruimte wordt (van 112 m²) die interessant kan 
zijn voor bijvoorbeeld yoga, dans... Deze ruimte kan langs drie kanten 
opengesteld worden: langs de kant van de theaterzaal, maar ook langs 
de buitenkant aan een voorplein in open lucht en langs de kant van het 
overdekte centrumplein.  
Er zijn ook drie polyvalente lokalen. Die zullen gebruikt worden om 
bijvoorbeeld klassen na een bezoek aan de expo samen te brengen 
voor een workshop of een groepsgesprek. Deze lokalen staan ook ter 
beschikking van Desselse verenigingen. Twee lokalen, van elk 54 m², 
kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot één grote ruimte van 108 m². 
Al deze ruimtes kunnen gebruikt worden door de Desselaars. De 
praktische modaliteiten moeten nog worden bepaald.  

Gezellig vertoeven in de horeca en in het landschapspark
Op vraag van STORA komt er ook een café en een restaurant. Vanop 
het terras kijk je uit over het landschapspark. Kinderen kunnen 
ondertussen spelen in de speeltuin of op de avontuurlijkere ‘speelstrip’. 
Dit moet een echte trekpleister worden, ook bijvoorbeeld voor de 
werknemers van de vlakbij gelegen KMO-zone Stenehei, die TABLOO via 
een wandelpad kunnen bereiken. Ook picknickplaatsen worden voorzien 
in het landschapspark.

Een boeiende expo
De hoofdattractie van TABLOO wordt de expo over radioactief afval en 
zijn ruime context. 4D-ervaringen, interactieve proefjes en de nieuwste 
multimediale technieken maken van het bezoek aan de expo niet alleen 
een leerrijke ervaring maar ook een hele belevenis, voor jong en oud. Zo 
lijk je met een ‘lift’ af te dalen naar een labo meer dan 200 meter onder 
de grond. Je beleeft de Big Bang alsof je er zelf bij was. Of je laat een 
boodschap achter voor toekomstige generaties.  

In een eerste 
deel van de 
tentoonstelling 
wordt je 
ondergedompeld 
in de wondere 
wereld van de 
wetenschap. 
Waar komen 
sterrenstelsels 
vandaan? Hoe 
is een atoom 
opgebouwd? Je 
maakt kennis 
met begrippen 

als ioniserende straling en halveringstijd. Gewapend met die bagage 
ontdek je de rest van de tentoonstelling. Daarin maak je kennis met 
radioactief afval. Waar komt het vandaan en wat gebeurt ermee? 
Het is geen louter technisch-wetenschappelijk verhaal. Er wordt ook 
uitgebreid stilgestaan bij de maatschappelijke aspecten die met de 
kwestie verbonden zijn. Welke ethische vragen dienen zich aan? Hoe 
evolueert ons denken doorheen de tijd? Hoe kunnen we het enorme 
tijdsperspectief waarover we spreken bij radioactief verval begrijpelijk 
maken? En ook: op welke manier wordt de gemeenschap betrokken bij 
dit verhaal? 

In de expo wordt wordt een persoonlijk begeleidingssysteem gebruikt 
dat verhalen vertelt die afgestemd zijn op jouw kennis en interesse. 
Het schotelt je belevingen voor die jou boeien en houdt rekening 
met de tijd die jij wil besteden. Kinderen en hun (groot)ouders, 
experten en leken... doorlopen dezelfde expo maar door het intuïtieve 
begeleidingssysteem beleven ze deze elk op hun eigen manier.

Bezoek aan de nucleaire site 

Een nucleaire site is voor de meeste mensen een onbekende en 
verborgen wereld. En net daarom spreekt het velen ook tot de 
verbeelding. Vanuit TABLOO zal je als bezoeker met eigen ogen op 
de nucleaire site kunnen zien welke weg het radioactief afval aflegt 
vooraleer het geborgen wordt. Je kijkt binnen in de opslaggebouwen en 
ziet hoe de vaten worden ingepakt in betonnen kisten, om daarna in de 
bergingsmodules te verdwijnen.  

Bijzondere architectuur
Via een ontwerpwedstrijd van de Vlaamse Bouwmeester werd het 
architectenconsortium Bovenbouw-ONO Architectuur geselecteerd. Zij 
ontwierpen een opvallend gebouw in de vorm van een robuuste, betonnen 
tafelstructuur van 15 meter hoog. Deze ‘tafel’ staat symbool voor overleg 
en co-design, de kernwaarden waarop het hele cAt-project gestoeld is. De 
tafelstructuur beschermt bovendien symbolisch de volumes die zich onder 
de tafel bevinden – net zoals betonnen bunkers het afval zullen afschermen 
van mens en milieu. 

Alle ruimten 
in het gebouw 
bevinden zich 
rond een 
monumentaal 
centrumplein, 
dat het 
kloppende 
hart wordt van 
TABLOO. Grote 
ramen maken het 
gebouw tot een 
transparant en 
levendig geheel. 
Een grote glazen lift (voor 60 personen) neemt de bezoeker mee naar de 
expo of naar het uitkijkpunt op het dak. 

Op het 
gelijkvloers kan 
je terecht voor 
het onthaal, 
de infotheek, 
de theaterzaal, 
de polyvalente 
lokalen, het café-
restaurant en 
voor toeristische 
informatie.

Op de eerste 
verdieping is er 
plaats voor de 
kantoren en de 
vergaderruimten van STORA, MONA, NIRAS, het Lokaal Fonds, DIGICAT en 
een nucleair aanspreekpunt.

De tweede verdieping - die zich ín het betonnen tafelblad bevindt - is 
volledig gereserveerd voor de expo. Er is een permanente exporuimte 
van 930 m² met interactieve opstellingen in het thema van radioactief 
afval. Daarnaast is er ook een ruimte van 460 m² voorzien voor tijdelijke 
tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen kunnen zijdelings te 
maken hebben met radioactiviteit, maar kunnen daar ook volledig los van 
staan. Deze ruimte is dus ook beschikbaar voor Desselse creatievelingen!

Met deze ‘lift’ lijkt het alsof je afdaalt naar een 
labo meer dan 200 meter onder de grond. 

Deze nevelkamer maakt de onzichtbare 
straling zichtbaar.

Het horecagedeelte (in het geel), met café, 
restaurant en lunchruimte voor schoolgroepen. 
Buiten een terras, met vlakbij een speeltuin.

Een theaterzaal met 
een vaste tribune 
voor 200 personen en 
een multifunctionele 
podiumruimte.

Twee goed uitgeruste 
polyvalente lokalen, 
die aaneengesloten 
kunnen worden.

Een polyvalent lokaal 
uitgerust als labo of 
workshopruimte.

Een grote 
glazen lift 
neemt je mee 
naar de expo 
op de tweede 
verdieping of 
naar het 
uitkijkpunt 
op het dak.

Hoe ervaren mensen uit de streek de berging? Deze 
portretten komen tot leven en doen elk hun verhaal.

PLAN GELIJKVLOERS


