
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

‘Er moet verder 
gegaan worden op de 
ingeslagen weg’

‘Sinds 2006 ben ik als 
onafhankelijk lid verbonden 
aan STORA en ik hoop dat mijn 
lange ervaring op gebied van 
nucleair onderzoek een positieve 
bijdrage kan brengen voor de 
Desselse gemeenschap. 
NIRAS is al een hele tijd bezig met het schrijven van een lijvig 
rapport waarin de veiligheid van de berging aangetoond wordt. Dit 
werd op een boeiende manier toegelicht in onze werkgroep, door 
verschillende sprekers. Hiervoor kan ik alleen maar mijn bewondering 
uiten. Ik denk dan ook dat er verder gegaan moet worden op deze 
ingeslagen weg.  
Waar ik wel bezorgd over ben is de evaluatie van de kostprijs van het 
project en hoe alles in de toekomst zal betaald worden.’

Charles Van Der Vorst, 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 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

DIGICAt verlengd tot 2014
DIGICAT is de website en het digitaal 
tv-kanaal waar je filmpjes kan bekijken 
over het cAt-project en over het 
gemeenschapsleven in Dessel en 
omgeving. Het werd in 2010 opgestart 
als een proefproject voor 3 jaar (2010-
2012) en werd onlangs met 2 jaar 
verlengd, tot 2014. Met het proefproject 
wil NIRAS de haalbaarheid onderzoeken 
van een toegankelijk informatiekanaal 
voor Dessel, dat later een onderdeel 
zal worden van het toekomstige 
communicatiecentrum van het 
cAt-bergingsproject. 

Ondertussen zijn er al meer dan 
160 filmpjes te bekijken op DIGICAT, 
over evenementen, sport, cultuur, natuur… 
in Dessel en omstreken. De moeite dus 
om eens te kijken op www.digicat.be. 
Er zit vast iets tussen dat jou boeit! 

DIGICAT is ook te bekijken via digitale 
televisie: zap naar RTV en 
druk op de rode knop!

studies naar kankers in onze regio
In 2010 werd er, in het kader van de 3xG-gezondheidsstudie (onderdeel 
van het cAt-project), een onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
kankers in onze regio. Recent publiceerde ook het Wetenschappelijk 
Instituut voor Volksgezondheid een studie over het voorkomen van 
kanker rond nucleaire zones. De opzet en de resultaten van beide studies 
werden op 27/09/2012 toegelicht voor de leden van STORA en MONA. 

Statistisch worden in onze regio niet meer gevallen van kanker 
waargenomen dan elders in het land. Per kankertype zijn er wel 
verschillen: het ene type komt hier meer voor, het andere type minder. 
Mede doordat de absolute aantallen te laag zijn om statistisch 
verantwoorde uitspraken te kunnen doen, geven de studies geen 100% 
uitsluitsel. De studies zullen om de 5 jaar herhaald worden om te 
kijken of er op termijn bepaalde tendensen naar voor komen. Voor meer 
gedetailleerde informatie kan je terecht bij STORA.

De 3xG-gezondheidsstudie 
loopt ondertussen verder. 
De bedoeling is om een 
representatieve groep van 200 
baby’s uit Dessel, Retie en Mol 
te onderzoeken en medisch op 
te  volgen tot ze volwassen zijn. 
Er zijn momenteel 160 baby’s 
geboren en de rekrutering loopt 
nog verder. Geïnteresseerde 
aanstaande mama’s kunnen 
hiervoor contact opnemen met STORA in het oude gemeentehuis 
van Dessel of op 014-373465. 
Meer info op 
www.studie3xg.be.



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

Grondig nazicht van alle vaten met radioactief afval
Begin jaren 2000 werd bij Belgoprocess vastgesteld dat een 
aantal vaten met radioactief afval gebreken vertoonden. 
Wij berichtten hier al over in ons STORA-magazine in 2001, 2003 
en 2007. Onlangs vroeg en kreeg de STORA-werkgroep Nucleaire Thematiek 
een gedetailleerde toelichting over de huidige stand van zaken. 
We geven u hier de essentie mee.

Verroeste en gezwollen vaten
In 2003 werd een omvangrijk inspectieprogramma op poten gezet. 
Alle vaten die in de verschillende gebouwen van Belgoprocess opgeslagen 
staan, werden nagekeken op fouten. Nu zijn deze inspecties afgerond. 
Dit zijn de voornaamste resultaten: Sommige vaten met laagactief afval 
vertonen roestvorming, zwelling of uitloop van bitumen. Hierbij wordt 
het bitumen (asfalt) waarin de radioactieve stoffen vermengd zijn, naar 
buiten geduwd wanneer de druk te hoog wordt door interne gasvorming. 
Sommige vaten met middelactief afval vertonen roest aan de lasnaad 
of zijn opgezwollen. Bij de verpakkingen met hoogactief afval werden 
geen gebreken vastgesteld. In totaal gaat het om ongeveer 4% van de 
bijna 50.000 vaten. Ook kleine gebreken als krassen of deuken werden 
meegeteld. Het grootste deel van de verpakkingen (96%) vertoont dus 
geen gebreken.

Wat te doen met de 1671 gebrekkige vaten? 
Ze worden apart gehouden en regelmatig wordt er gecontroleerd hoe hun 
toestand verder evolueert. Een aantal vaten werd herverpakt in plastiekfolie 
of in grotere vaten van betere kwaliteit. Ondertussen zoekt Belgoprocess 
verder naar de beste definitieve oplossing voor elk vat. 

Lees verder op volgende pagina
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Is dit een gevaarlijke situatie?    (vervolg)

Bij het verwerken van radioactief afval worden de radioactieve stoffen 
eerst behandeld (verbrand, verdampt, chemisch bewerkt…) en daarna 
vermengd met cement of bitumen (asfalt). Het resultaat is een homogene 
massa die in een vat wordt gegoten. De radioactieve stoffen zitten in 
dat mengsel ‘vastgekoekt’ en dat blijft zo, ook wanneer het mengsel 
uit het vat loopt. Er komen dus geen radioactieve stoffen vrij in het 
milieu. In het gebouw waar de vaten opgeslagen staan wordt de straling 
continu gemeten en de luchtfilters van het ventilatiesysteem worden 
gecontroleerd op besmetting. De gebrekkige vaten veroorzaken geen 
verhoogde straling binnen in de opslaggebouwen en ook niet daarbuiten. 

De oorzaak van de problemen 
De oorzaak van de problemen is te vinden in de manier waarop vroeger 
het radioactief afval verpakt werd. Tot voor 1983 was het de algemene 
en legale praktijk in Europa dat de vaten gecontroleerd gedumpt werden 
in de Atlantische Oceaan. Ze waren toen niet bedoeld om heel lang 
mee te gaan en daarom was er minder aandacht voor de kwaliteit van 
de gebruikte materialen. Men gebruikte standaard stalen vaten, zonder 
anti-roest behandeling of andere maatregelen die er ondertussen wel zijn 
gekomen. 
In 1983 werd een internationaal verbod uitgevaardigd op de ‘zeeberging’ 
en vanaf toen ging men op zoek naar andere en duurzamere behandelings- 
en verpakkingsmethodes. Omdat de methodes en technieken veranderden 
in de loop der jaren, is het resultaat vandaag dat er een heel aantal 
verschillende types van vaten staan opgeslagen bij Belgoprocess, in 
afwachting van de verhuis naar hun definitieve bestemming (berging 
in bunkers of onder de grond). Het zal nog een vijftal jaren duren eer 
de oppervlakteberging in Dessel operationeel is en dus de eerste vaten 
kunnen verhuisd worden naar hun definitieve bestemming.

stOrA weetjes
■  Wist je dat de werken aan de aanlegkade 

aan het kanaal gestart zijn?

■  Wist je dat deze kade tussen sas 5 en sas 6 
komt te liggen?

■  Wist je dat ook lokale bedrijven van deze 
aanlegkade gebruik zullen kunnen maken?

■  Wist je dat je langs het jaagpad zal 
	 kunnen	blijven	fietsen,	ook	als	de	kade	
 in gebruik is? 

■  Wist je dat er hiervoor een veilige 
omleiding	van	het	fietspad	

 voorzien wordt?

Alle vaten met radioactief afval die in opslag staan bij Belgoprocess 
werden geïnspecteerd. 1671 ervan vertonen gebreken.



Hoogtechnologisch labo onder de grond
Naast de oppervlakteberging voor het cAt-afval (= laag- 
en middelactief kortlevend afval), volgt STORA ook de 
ontwikkelingen op rond het hoogactief en langlevend 
afval. Voor dit type afval zijn er vandaag nog geen concrete 
bergingsplannen uitgetekend. Wel wordt al vele jaren onderzoek 
verricht, onder andere in het ondergrondse laboratorium HADES, 
meer dan 200 meter diep in de Boomse kleilaag onder ‘den 
atoom’ ofwel het SCK onderzoekcentrum in Mol. 

Eerder dit jaar kreeg de STORA-werkgroep Nucleaire Thematiek 
een rondleiding en een uitgebreide toelichting over de werking 
van het ondergronds labo en zijn rol in het onderzoek naar 
geologische berging in België. Enkele onderzoeksthema’s: de 
stabiliteit van de kleilaag, uitgravingstechnieken, de snelheid 
waarmee radionucliden zich doorheen de klei bewegen, de 
duurzaamheid van de gebruikte verpakkingsmaterialen, de 
impact op de kwaliteit van het grondwater, enz… Er wordt ook 
samengewerkt met andere gelijkaardige onderzoeksinstellingen 
wereldwijd.

Het geleverde onderzoek versterkt het vertrouwen in de 
doenbaarheid en de veiligheid van berging van hoogradioactief 
afval onder de grond. Het vormt zo mee de basis van het 
Afvalplan uit 2011, waarin NIRAS de Belgische regering adviseert 
om het hoogactief afval uiteindelijk te bergen in een kleilaag. 
De regering heeft vandaag nog geen beslissing genomen. In 
afwachting gaat NIRAS verder met het onderzoek.

Aansluitend op de toelichting gingen 17 STORA-leden begin 
september ook ondergronds een kijkje nemen.

Hoe ervoor zorgen dat Desselaars 
over 300 jaar nog weten dat er 
radioactief afval geborgen zit?

Driehonderd jaar is een lange tijd. Driehonderd 
jaar geleden was het 1712.  Van België was nog 
geen sprake, Napoleon was nog niet geboren, 
de toenmalige Desselaars leefden onder Spaans 
bewind… kortom een heel andere tijd en een heel 
andere samenleving. Toch is het belangrijk dat 
de Desselaars van nu en van morgen, en ook die 
van overmorgen, blijven weten en beseffen dat er 
radioactief afval geborgen is op hun grondgebied. 
Om mee na te denken over hoe deze kennis best 
bewaard blijft, wordt er een nieuwe werkgroep 
opgericht. Met de steun van externe experten zal 
die werkgroep een strategie uittekenen rond het 
kennisbeheer van het cAt-bergingsproject. 

Word lid van de nieuwe werkgroep rond 
‘levend geheugen’!
Dit is een oproep aan alle geïnteresseerde 
Desselaars, oud maar vooral ook jong, om deel 
te nemen! De startvergadering vindt plaats in de 
tweede helft van november. Er is geen specifieke 
voorkennis nodig. 
Voor meer info of om je in te schrijven, contacteer 
STORA via 014-373465 of info@stora.org



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 27 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige STORA-
magazine. An van de Kerkhof wint een 
waardebon van € 25. Proficiat!

Een communicatiecentrum in Dessel

In 2004 lijstte STOLA in haar eindrapport op onder welke voorwaarden 
een berging in Dessel aanvaardbaar was. Een belangrijke voorwaarde 
was een communicatiecentrum, een centraal punt voor alle informatie 
over het nucleaire én een ontmoetingsplaats voor de Desselse 
gemeenschap. Een contactcentrum, een doe-centrum en een interactief 
communicatiekanaal moesten dit mogelijk maken.

In de periode 2007-2009 is er een voorstudie uitgewerkt om een 
concretere invulling te geven aan dit communicatiecentrum in al zijn 
onderdelen. Toen werd duidelijk dat er een gewestplanwijziging nodig 
was om het communicatiecentrum te kunnen bouwen op de hoek van de 
Gravenstraat met de Kastelsedijk. Ondertussen is de procedure hiervoor 
in de laatste fase.

Hoe het communicatiecentrum er concreet zal uitzien, wordt nu in detail 
uitgewerkt voor alle onderdelen: Het contact- en onthaalcentrum, als 
aanspreekpunt voor alle geïnteresseerden. Het themapark, het toeristisch 
en educatief doe-centrum. Het interactief communicatiekanaal, dat nu 
onder de vorm van DIGICAT (digitale tv en website) uitgetest wordt 
in een proefproject. De lokalen en de polyvalente zaal die op een 
flexibele manier gebruikt kunnen worden, ook door de Desselaars. Het 
eetcafé, het terras en de wandelpaden waar het gezellig toeven is. En de 
informatieroute die bezoekers langs de belangrijkste onderdelen van de 
bergingssite zal leiden.

Eind 2012 wordt er een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de 
architectuur van het communicatiecentrum en de inrichting van de 
omgeving (15 hectare). 

Twintig leden van STORA hebben zich opgegeven om deze detailstudies 
mee op te volgen. De eerste besprekingen vonden al plaats in 
gezamenlijke vergaderingen met afgevaardigden van MONA en NIRAS. 
Ook binnen de werkgroep Communicatie van STORA worden de 
vorderingen opgevolgd.
 

Volg stOrA op facebook!


