
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

‘We krijgen een goed 
zicht op de werken’
‘Via mijn werk heb ik heel wat 
praktijkervaring opgedaan met 
allerlei bouwwerken en mijn 
interesse gaat dan ook vooral 
uit naar het opvolgen van de 
concrete zaken. Na jaren van 
plannen en overleggen wordt 
het cAt-bergingsproject nu langzaam maar zeker ook concreet. 
Eerder volgden we al de bouw van de testwanden op. Daar konden 
we zien hoe NIRAS zijn toch wel speciale bouwtechnieken op punt 
stelt. Nu is er de nieuwe aanlegkade aan het kanaal waar we pas 
nog de werf gingen bekijken. In de komende jaren zullen nog de 
andere gebouwen en installaties volgen. Zo krijgen we een goed 
zicht op de werken en kunnen we mee toezien op de kwaliteit ervan. 
Daarnaast moet er blijvend naar gestreefd worden dat de plaatselijke 
werkgevers zoveel mogelijk betrokken worden bij de werken.’

  Jozef Deckx
lid  Algemene Vergadering STORA en 

lid werkgroep Opvolging Bergingsproject

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 
alle andere nucleaire 
thema’s ook aan bod.



Wat is het profiel van Dessel anno 2013? 

Het is de bedoeling dat de verhoudingen 
binnen de vzw STORA het profiel van de 
gemeenschap Dessel op een correcte manier 
weerspiegelen. Bij de oprichting van STOLA in 1999 werd 
er daarom een sociale kaart van Dessel opgesteld.

Omdat een gemeenschap geen statisch gegeven is, maar 
evolueert in de loop der jaren, is het zinvol om na 14 jaar 
nog eens na te gaan hoe de kaarten binnen Dessel nu 
liggen, anno 2013. Daarom is aan Thomas More Kempen 
(het vroegere KHK in Geel) de opdracht gegeven om een 
actueel sociaal profiel van de gemeenschap Dessel op te 
maken. Deze studie is momenteel volop aan de gang.  
Zij maken eerst een lijst van alle Desselse verenigingen 
en organisaties, van de gezondheidssector, de scholen, de 
bedrijven… waarbij ook wordt gekeken naar het aantal 
leden en het profiel van de leden. Daarna voeren ze ook 
gesprekken met een aantal sleutelfiguren. 

Op basis van de bevindingen van deze studie kunnen er 
zich eventueel verschuivingen in de samenstelling van de 
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van STORA 
voordoen. 

Dit najaar zijn de resultaten van de studie bekend.

   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

speel het DIGICAt ZOMEr ZOEKsPEL 
en maak kans op een tablet pc!   
Deze zomer organiseert DIGICAT een zoekspel 
in Dessel en Mol. Over de hele gemeente Dessel 
worden er 15 DIGICAT-figuren verspreid. Wie kan de 
15 Digicatjes vinden? 

Op www.digicat.be kan je op een deelnameformulier 
de locaties doorgeven. Wie de meeste juiste locaties 
heeft gevonden en ook een goed antwoord heeft op de 
schiftingsvraag maakt kans op een tablet PC. 

Iedereen kan deelnemen. De zoektocht loopt van 24 juni 
tot 31 augustus. 



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

Een nieuwe kade in aanbouw   
Één van de voorwaarden die STORA gesteld heeft bij de aanvaarding 
van de cAt-oppervlakteberging in Dessel was dat er maar een beperkte 
invloed mocht zijn op de mobiliteit in Dessel en omgeving. Daarom is 
er beslist om de grote hoeveelheden bouwmaterialen die de komende 
jaren nodig zijn voor het project (voor de berging zelf, de betonfabriek, 
het verpakkingsgebouw) niet aan te voeren over de weg maar langs het 
kanaal.  Daarvoor bouwt NV De Scheepvaart in opdracht van NIRAS een 
nieuwe kade aan het kanaal Bocholt-Herentals, nabij sas 6.  

De werken zijn gestart begin september 2012 en schieten goed op, al 
was er enige vertraging omwille van het aanhoudende winterweer. Het 
fiets/jaagpad werd al omgelegd. Via dit nieuwe pad kunnen fietsers en 
wandelaars op een veilige manier langs de kade rijden of wandelen. Dit 
pad loopt ook parallel aan het kanaal, maar op ongeveer vijftig meter 
afstand ervan. Nu wordt het kaaiplateau aangelegd.

In september 2013 moet de kade klaar zijn. Daarna wordt gestart met 
de aanleg van een verbindingsweg naar de toekomstige berging. Vanaf 
2014 volgen de gebouwen zelf, eerst de betonfabriek (waar de caissons 
gemaakt zullen worden om het radioactief afval in te plaatsen), dan het 
verpakkingsgebouw ‘IPM’, en tenslotte de berging zelf. 

De kade zal ook ter beschikking staan van andere bedrijven in de buurt. 
Bedrijven die meer inlichtingen wensen, kunnen terecht bij NIRAS of bij 
STORA.

Op www.DIGICAT.be kan je een filmpje bekijken over de bouw van de kade.

MAGAZIne 27 / JunI 2013

De STORA-werkgroep Opvolging Bergingsproject ging kijken naar de voortgang 
van de werken aan de kade en de omlegging van het jaagpad.  
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stOrA op bezoek bij Belgonucleaire, 
een fabriek die wordt ontmanteld
In opdracht van de Desselse gemeenteraad volgt STORA de ontmanteling 
van Belgonucleaire van nabij op. De STORA-werkgroep Nucleaire 
Thematiek bracht in mei een bezoek aan het bedrijf, gelegen aan de 
Europalaan in Dessel, waar ruim 20 jaar lang kernbrandstofstaven 
geproduceerd werden door zo’n 250 werknemers. De in Dessel 
geassembleerde staven werden gebruikt in een 20-tal Europese 
kernreactoren. In 2006 werden de activiteiten stopgezet en werd 
begonnen met de voorbereidingen voor de volledige ontmanteling van de 
fabriek.

De werkgroepleden konden met eigen ogen vaststellen dat het 
ontmantelen van zo’n nucleair bedrijf een complexe en zeer tijdrovende 
taak is. In totaal zullen de 135 speciaal opgeleide werknemers vijf jaar 
nodig hebben (2010-2014). Het meeste werk is de ontmanteling van 
170 met plutonium besmette handschoenkasten. Dit zijn speciale kasten 
bedoeld om nucleaire materialen op een veilige manier te hanteren. 
Vandaag is al zo’n 80% van de handschoenkasten afgebroken, in stukken 
versneden, in vaten gestopt, en overgebracht naar Belgoprocess voor 
verdere bewaring. Tegen eind 2013 zullen alle handschoenkasten 
verwijderd zijn. In 2014 volgt nog de ontmanteling van de infrastructuur. 
Pas nadien kan met FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle) beslist worden over afbraak van de gebouwen zelf. 

Het eindresultaat van de ontmanteling bestaat uit ongeveer 1500 vaten 
plutoniumhoudend afval. Dit afval is langlevend en kan daarom niet in 
de cAt-oppervlakteberging in Dessel geborgen worden. Voor dergelijk 
radioactief afval dat langer dan 300 jaar radioactief is, moet er een andere 
oplossing gevonden worden om het definitief te bergen. Het onderzoek 
hierrond is nog volop lopende, er is hierover dus nog geen beslissing 
genomen. De ontmanteling van Belgonucleaire zal daarnaast zo’n 80 m³ 
andere soorten radioactief afval met zich mee brengen en nog ongeveer 
1000 ton niet-nucleair industrieel afval.

35 van de 250 werknemers van Belgonucleaire blijven er aan het werk 
totdat de ontmanteling afgelopen is. Voor de duur van de ontmanteling 
werden deze 35 oudgedienden aangevuld met gespecialiseerd extern 
personeel met ervaring in nucleaire ontmanteling. 

stOrA weetjes
■  Wist je dat er een architectuurwedstrijd 

aan de gang is voor het ontwerp van het 
communicatiecentrum?

■  Wist je dat er hiervoor 3 ontwerpteams 
geselecteerd zijn uit 67 kandidaten?

■  Wist je dat zij in september elk een 
ontwerpvoorstel voor het communicatiecentrum 
zullen voorleggen?

■  Wist je dat STORA mee in de jury zit 
 die in oktober zal bepalen  

welk ontwerp het zal worden?



resultaten stress testen 
bij nucleaire bedrijven in Dessel
Naar aanleiding van het ongeval met de kerncentrale in 
Fukushima in maart 2011 is er beslist om de robuustheid van 
alle Europese kerncentrales preventief te onderzoeken. In 
België werden bovendien alle andere nucleaire inrichtingen 
van klasse I aan een weerstandstest onderworpen. Het gaat om 
Belgoprocess in Dessel, SCK in Mol, FBFC in Dessel, IRMM in 
Geel, IRE in Fleurus en het water- en afvalbehandelingsgebouw 
in Doel.
De bedoeling van een stress test is om na te gaan of de 
veiligheid voor de omwonenden steeds gegarandeerd is. Dus 
ook wanneer de nucleaire installaties in geval van extreme 
gebeurtenissen (zoals zware aardbevingen en overstromingen, 
maar ook terroristische aanslagen) veel zwaardere belastingen 
ondergaan dan waarvoor ze zijn ontworpen. Als er technisch of 
organisatorisch iets niet helemaal op punt blijkt te staan, moet 
dat probleem weggewerkt worden. Belgoprocess heeft hierover 
al toelichting gegeven aan de leden van STORA.

Op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (kortweg FANC) kan u de rapporten nalezen die deze 
bedrijven hebben opgesteld en kan u ook de conclusies en de 
aanbevelingen van FANC raadplegen. De acties die worden 
voorgesteld door de bedrijven zelf in de stress testrapporten 
en de bijkomende eisen van FANC zullen zo snel mogelijk 
uitgevoerd worden, rekening houdend met de complexiteit van 
de werkzaamheden en hun belang voor de veiligheid van de 
installaties. De bedrijven moeten hiervoor een actieplan met 
timing voorleggen tegen 1 juli 2013. STORA blijft dit opvolgen.

In de laatste rechte lijn naar 
de stichting van het Lokaal Fonds
‘Op korte maar ook op lange termijn moeten de Desselaars 
voldoende meerwaarden ervaren om het draagvlak voor 
de berging van laagradioactief afval zo groot mogelijk 
te maken. Daarom pleiten we ervoor dat er een fonds 
opgericht wordt. Met dit fonds kunnen allerhande 
projecten ondersteund of gerealiseerd worden die ervoor 
zorgen dat het beter leven, wonen en werken is in Dessel. 
Dit fonds moet 300 jaar meegaan, net zolang als er 
radioactiviteit in de berging aanwezig is.’

Met die woorden vroeg STOLA in haar eindrapport in 2004 
om een fonds, als voorwaarde bij de berging. MONA vroeg 
een gelijkaardig fonds voor Mol. Na verschillende jaren 
van voorbereiding en 
uitwerking van teksten, 
is de oprichting van de 
Stichting Lokaal Fonds 
nu nabij: in september 
2013 zal dit Lokaal Fonds 
gesticht worden. Er zullen 
twee deelfondsen zijn, 
één voor Dessel en één 
voor Mol. 

Er zal tussen de 90 en de 110 miljoen euro in het Lokaal 
Fonds gestort worden. Dit kapitaal komt uit het NIRAS-
fonds op Middellange Termijn (FMT), een nieuw fonds dat 
bij wet opgericht werd eind 2010. Dit fonds is opgericht 
om alle maatschappelijke voorwaarden te financieren, 
waaronder die van Dessel. 

Het is de bedoeling dat het kapitaal van het Lokaal Fonds 
veilig belegd wordt en dat de jaarlijkse opbrengsten 
gebruikt worden om lokale projecten te financieren. Op die 
manier kan het fonds 300 jaar blijven bestaan. 

Het startkapitaal zal in 2017 (na de bevestiging van de 
exploitatievergunning voor de berging) volgestort worden. 
Vanaf dan zal een Dessels comité de projecten selecteren 
die in aanmerking komen, op basis van een aantal criteria. 

In de tijdelijke STORA-werkgroep ‘Lokaal Fonds’ werden 
deze criteria uitgewerkt en werden ook de teksten 
van de statuten besproken. De statuten van het Lokaal 
Fonds werden ondertussen definitief goedgekeurd in de 
Algemene Vergadering van STORA, op 6 juni 2013. 

Tegen dat de Stichting Lokaal Fonds opgericht wordt in 
september, moet STORA drie afgevaardigden aanduiden 
die zullen zetelen in de Raad van Bestuur van het Lokaal 
Fonds.



Volg stOrA 
op facebook!

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!

De foto in het vorige STORA-magazine 
was genomen aan de lokalen van de 
Chirojongens van Witgoor. 18 Desselaars 
hadden dit goed gezien. Linda Slegers 
wint een waardebon van € 25. Proficiat!

stOrA opnieuw samengesteld
STORA moet een weerspiegeling zijn van de Desselse gemeenschap. 
Daarom zijn de maatschappelijke organisaties, de economische 
en de politieke wereld in de Algemene Vergadering van STORA 
vertegenwoordigd. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt de 
Algemene Vergadering opnieuw samengesteld voor de volgende 
periode van 6 jaar. In totaal zijn er nu 11 nieuwe afgevaardigden 
aangeduid. De Algemene Vergadering van STORA is als volgt 
samengesteld:

Maatschappelijke organisaties uit Dessel: 17
• Milieuraad: Paul Bertels, Jozef Deckx, Hugo Draulans
• Jeugdraad: Jolien Minnen, Marijse Minnen
• Cultuurraad: Jef Deckx, Simonne Minnen
• Sportraad: Willy Melis, Theo Van Reusel
• Gezinsbond: Chris Minnen
• Landelijke Gilde: Jos Dries
• FEMMA Centrum: Maria Melis
• KWB Centrum: Jan Gijs
• KWB Witgoor: Paul Meynants
• OKRA Centrum: Paula Heymans
• OKRA Witgoor: Marcel Verstraelen
• KVLV: Annie Michielsen

Economische organisaties uit Dessel: 8
• UNIZO: Peter Peeters, Peter Vanhoof
• ACV: Jan Lauwers, Carlo Meynants
• ABVV: Kris Luysterborg
• A.O. Deckx: Herman Vaessens
• NV Smet Boring: Wim Smet
• NV Belgoprocess: Wim Van Laer

Gemeenteraad van Dessel: 12 
• N-VA: Ellen Broeckx, Fons Dries, Koen Huysmans, Kris Van Dijck, 
 Kathy Verstappen, Viviane Willems, Jolien Wuyts
• CD&V: Michel Meeus, Roel Mermans, Bieke Paeshuyse
• D&W: Dirk Melis
• Samen sp-a: Nand Gys
 
NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte 
Splijtstoffen): Jean-Paul Minon

Er zijn ook nog een aantal raadgevende leden in de Algemene 
Vergadering van STORA:  gemeentesecretaris Luk Nuyts,  Burgemeester 
van Retie Patrick Geuens, Universiteit Antwerpen (Jan-Willem Barbier), 
SCK (Hans Vanmarcke), Herman Sannen en Laurent Wouters als leden 
van de Raad van Bestuur van STORA en de voorzitters van de STORA-
werkgroepen Frans Dumoulin en Tonny Vermeer.

Hugo Draulans is de voorzitter van STORA. Ellen Broeckx en Herman 
Sannen zijn de ondervoorzitters. Naast de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur zijn er nog verschillende STORA-werkgroepen, waarin 
ook individuele Desselaars zetelen. In totaal telt STORA 72 leden.


