
 
Dessel, 06/11/2014 

 
Boringen in Postel moet nieuwe informatie 
over Boomse Klei opleveren 
 
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, 
startte eind oktober met de voorbereidende werken voor boringen naast de breuk 
van Rauw in Postel. Die boringen passen in het uitgebreide onderzoek naar de 
geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval. Met nieuwe stalen 
van de verschillende kleilagen, en meer specifiek van de Boomse Klei, kan NIRAS 
dat wetenschappelijke onderzoek voortzetten. 
 
Het Belgische hoogradioactieve en/of langlevende afval (afval van de categorieën B en 
C) wordt vandaag opgeslagen in speciaal daarvoor uitgeruste opslaggebouwen in 
Dessel. Hoewel die opslag veilig is, biedt die geen oplossing op lange termijn. Al in 
2011 had NIRAS in haar Afvalplan voor afval van de categorieën B en C geologische 
berging in weinig verharde klei als oplossing voor het langetermijnbeheer ervan 
aanbevolen aan haar voogdijministers. Op internationaal niveau is geologische berging 
ook aanbevolen als de meeste geschikte en veilige oplossing voor het 
langetermijnbeheer van dit afval. 
 
Nationaal programma 
De Belgische regering heeft nog geen principebeslissing genomen over het 
langetermijnbeheer van afval van de categorieën B en C. Wel werd de Europese richtlijn 
die het beleid voor het beheer van radioactief afval in alle lidstaten wil harmoniseren, 
eerder dit jaar omgezet in Belgische wetgeving. Tegen augustus moet België, net zoals 
de andere Europese lidstaten, zijn Nationale Programma met alle geplande 
beleidsmaatregelen voor alle soorten radioactief afval en verrijkte splijtstoffen indienen 
bij Europa, alsook een verslag over de uitvoering van de richtlijn. 
 
Koploper in wetenschappelijk onderzoek 
Door de voorbije veertig jaar te investeren in wetenschappelijk onderzoek is België 
expert in het onderzoek naar de geologische berging in weinig verharde klei. Op 
internationaal vlak speelt ons land zelfs een toonaangevende rol. Zo beschikken we met 
het ondergrondse onderzoekslaboratorium HADES, gelegen in Mol op 225 meter diepte 
in de Boomse Klei, over een uniek instrument om de berging van radioactief afval in 
diepgelegen geologische formaties te bestuderen. HADES wordt geëxploiteerd door 
EURIDICE, een economisch samenwerkingsverband (ESV) tussen NIRAS en het 
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN).  
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Onderzoek naar Boomse Klei op grotere diepte 
Om dat onderzoek voort te zetten voert NIRAS nu een wetenschappelijk 
boorprogramma uit in Postel, bij Mol. De Boomse Klei reikt in Postel ongeveer 
50 meter dieper dan op de plek waar het ondergrondse laboratorium HADES ligt. Met 
de boringen in Postel kunnen de geomechanische eigenschappen van de Boomse Klei 
dus op grotere diepte onderzocht worden. Bovendien ligt de boorlocatie op enkele 
meters van de breuklijn van Rauw, op dezelfde site als waar tijdens de zomer een sleuf 
werd uitgegraven om de breuk van Rauw te bestuderen. De boringen sluiten zo aan bij 
het paleoseismologische onderzoek dat NIRAS er afgelopen zomer liet uitvoeren door 
de Koninklijke Sterrenwacht van Ukkel. Met een sleuf van drie meter diep kwam de 
exacte positie van de breuk aan het licht. De huidige boringen kunnen voor dat 
onderzoek aanvullende resultaten op grotere diepte opleveren.  
 
Metingen op kleistalen en in boorgat 
De belangrijkste boring wordt ongeveer 600 meter diep. Door een aangepaste 
boortechniek toe te passen worden de stalen nauwelijks vervormd. Ze worden ter 
plaatse gekoeld bewaard, om ze vervolgens over te brengen naar het SCK•CEN. Daar 
worden ze luchtledig verpakt en in een koelkast bewaard. Die werkwijze is cruciaal, 
want de stalen moeten later in niet-geoxideerde toestand onderzocht kunnen worden. In 
contact met lucht treden er namelijk chemische reacties op. Tot 2016 zal NIRAS 
metingen uitvoeren op deze kleistalen. Met speciale sondes worden er ook metingen 
verricht in het boorgat zelf, de eerste resultaten worden al midden 2015 verwacht. Naast 
de hoofdboring voorziet men ook een boring tot 110 m diepte die voor de nodige 
watervoorziening tijdens het boren moet zorgen. Een derde boring reikt tot ongeveer 
300 m, dit is tot in de bovenste helft van de Boomse Klei. . Daarna worden de boorgaten 
voorzien van een aantal peilbuizen zodat de grondwaterstanden van verschillende 
formaties kunnen worden opgevolgd in de tijd. 
 
Werken voor kerst afgerond 
Deze week zijn de voorbereidingen gestart met de werfinrichting en het opstellen van de 
boormachine. De firma Smet-GWT uit Dessel voert de boringen uit. Ze wordt 
ondersteund door onderaannemers uit het buitenland en twee werfgeologen. Op de 
boorsite wisselen drie ploegen van telkens vijf mensen elkaar af. Zo kan er dag en nacht 
worden doorgewerkt en is het boorprogramma nog voor de kerstperiode afgerond. 
Doordat de boringen midden in de velden plaatsvinden, blijft de hinder voor de 
omwonenden beperkt.  
 
Geen sitekeuze voor berging 
De boringen moeten het bestaande wetenschappelijke onderzoek uitbreiden met verdere 
kennis over de eigenschappen van de Boomse Klei. Ze passen dus volledig in het 
Belgische onderzoeksprogramma naar de geologische berging van radioactief afval van 
de categorieën B en C, zoals NIRAS heeft aanbevolen in haar Afvalplan. Omdat er over 
die berging nog altijd geen principebeslissing is genomen, is een sitekeuze nog niet aan 
de orde.  
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Meer info - niet voor publicatie: 
NIRAS 
Evelyn Hooft  
+32 14 33 00 04 
+ 32 475 60 25 04 
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