
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

‘Een volgende stap naar 
de berging in Dessel’
‘31 januari 2013 was niet alleen 
een belangrijke dag voor STORA, 
maar vooral voor de Desselse 
gemeenschap. NIRAS heeft immers 
die dag officieel een bouw- en 
exploitatievergunningsaanvraag 
ingediend voor de 
oppervlakteberging voor laag- en middelradioactief kortlevend afval.
Deze aanvraag steunt volledig op het veiligheidsdossier. Dit is een 
document van meer dan 2000 bladzijden waaraan door tientallen 
experten langer dan twee jaar geschreven is. Alle mogelijke aspecten 
van de berging, hoe klein ook, zijn hierin opgenomen. 
Leden van STORA hebben via de werkgroep Opvolging Bergingsproject 
aan dit dossier meegewerkt. Bovendien heeft een team van internationale 
experten zich positief over het dossier uitgesproken.
Nu ligt het veiligheidsdossier bij FANC (het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle). De experten van deze instelling zullen de nodige tijd 
nemen om het grondig te analyseren en te beoordelen. Hun eindrapport 
wordt over een tweetal jaren verwacht. STORA wacht met vertrouwen af 
en werkt verder aan haar opdrachten, onder andere de oprichting van het 
Lokaal Fonds en de detailstudies van het communicatiecentrum.’

  Hugo Draulans, voorzitter STORA

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.



Jaagpad omgelegd 

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. Een nieuwe kade aan het kanaal Bocholt-Herentals, 
in de nabijheid van sas 6, wordt daarvoor nu aangelegd. 

De voorbereidende werken zijn 
afgerond en men is begonnen met 
de aanleg van de kade zelf. Om het 
veilig te houden voor fietsers en 
wandelaars werd er een omleiding 
gemaakt voor het fiets/jaagpad. 
Tijdens de werken aan de kade en 
wanneer deze in gebruik is, moet er 
gebruik gemaakt worden van deze 
omlegging. Dit nieuwe pad loopt 
ook parallel aan het kanaal, maar op 
een vijftigtal meter afstand ervan.

Vergunning IPM aangevraagd 

Er komt een nieuwe fabriek om de vaten met radioactief afval te 
herverpakken in betonnen kisten, klaar voor hun allerlaatste transport naar 
de definitieve berging. Dit zal gebeuren in IPM, de ‘Installatie voor Productie 
van Monolieten’, op de terreinen van Belgoprocess in Dessel. 
In december 2012 is de bouw- en milieuvergunning aangevraagd voor 
de nieuwe installatie. Tijdens het openbaar onderzoek organiseerde de 
gemeente Dessel op 08/01 een infosessie. Een tiental STORA-leden woonde 
de sessie bij, samen met enkele inwoners van Mol. Naast een algemene 
inleiding werd specifiek ook de milieu-impact van de installatie toegelicht. 

Volgens de huidige planning zal IPM vanaf 2014 gebouwd en vanaf 2017 
in dienst genomen worden. Ondertussen zijn de werken al gestart 
voor het rooien van de bomen op het terrein waar IPM zal 
komen.

Kijk naar de nieuwste 
filmpjes op DIGICAT
Portretten van Vic Gijs en van Swa 
Claes, een verslag van de erfgoeddag 
rond Karel Ooms en beelden van de 
laatste match van Dessel Sport in het 
Lorzestadion. Dat zijn de nieuwste 
filmpjes die 
te zien zijn 
op DIGICAT! 

Wist je 
dat je ook 
voor alle 
informatie over het cAt-project op 
DIGICAT terecht kan? Zo kan je er 
beelden zien van de indrukwekkende 
wand van 11 meter hoog die NIRAS 
heeft gebouwd om de bouwtechnieken 
van de toekomstige berging te testen. 

Ondertussen zijn er al 160 filmpjes te 
bekijken op DIGICAT. 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.

   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

Het omgeleide fiets- en jaagpad, ter hoogte 
van de werken aan de nieuwe kade.



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

stOrA, een weerspiegeling van de 
Desselse gemeenschap  
Via het partnerschap STORA wil NIRAS in overleg treden met de 
Desselse gemeenschap. Het is dan ook cruciaal dat STORA die 
gemeenschap zo goed mogelijk weerspiegelt. Daarom zijn in de 
Algemene Vergadering zowel de socio-culturele, de economische als 
de politieke wereld van Dessel vertegenwoordigd, op een evenwichtige 
manier. In de Raad van Bestuur wordt hetzelfde evenwicht aangehouden. 

Om de evoluties in de Desselse gemeenschap op te volgen, is een 
regelmatige navraag bij de Desselse organisaties, bedrijven en partijen 
nodig. Daarom worden zij na elke gemeenteraadsverkiezing gevraagd 
om hun afvaardiging opnieuw te bekijken en hun vertegenwoordigers 
in STORA aan te duiden. In maart van dit jaar zal er zo een nieuwe 
Algemene Vergadering van STORA samengesteld worden. Deze zal 
meteen ook een nieuwe Raad van Bestuur aanstellen. 

Omdat een gemeenschap geen statisch gegeven is, maar evolueert in de 
loop der jaren, is het bovendien ook zinvol om na 14 jaar na te gaan hoe 
de kaarten binnen Dessel liggen. 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. Dit zal in de loop van 
2013 gebeuren. Op basis van de bevindingen van deze studie kunnen er 
daarna eventueel verschuivingen toegepast worden.

In de 3 STORA-werkgroepen zitten ook individuele Desselaars, die los 
van enige vereniging en vanuit eigen interesses en invalshoeken, de 
zaken mee opvolgen en vorm geven. Ook u bent dus steeds welkom in 
de werkgroepen Opvolging Bergingsproject, Nucleaire Thematiek of 
Communicatie!
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70 Desselaars zijn lid van één van de geledingen binnen STORA.
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stOrA op zoek naar een inspectierobot  
Onder de volledige lengte van de berging komt een 
inspectieruimte. Die is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van 
STORA vanuit de bekommernis dat men zonder zo’n ruimte nooit 
helemaal zeker kan zijn van de toestand aan de onderkant van 
de berging. Mochten er ooit radioactieve stoffen ‘lekken’ uit de 
berging, dan zou men dat niet kunnen zien, tenzij via metingen in 
het grondwater (wanneer het dus al te laat is). Een ruimte onder 
de berging laat toe om tijdig eventuele gebreken op te sporen en 
indien nodig te herstellen. Gezien de kwaliteit van de constructie 
en de robuuste verpakkingen, verwachten we hier geen echte 
problemen, maar de visuele inspecties bieden toch een extra 
zekerheid en geruststelling voor de lokale bevolking. 

De inspectieruimte zal regelmatig gecontroleerd moeten 
worden. Om veiligheidsredenen heeft NIRAS op vraag van FANC 
de ruimtes beperkt gehouden zodat de normale inspecties 
niet door een mens zullen uitgevoerd worden maar met 
een afstandsbediend en met camera’s uitgerust toestel: de 
inspectierobot. Om meer te weten te komen over dergelijke 
robotten, bracht de STORA-werkgroep Opvolging Bergingsproject 
een bezoek aan Kerntechnische Hilfsdienst (KTH) in Karlsruhe, 
Duitsland. KTH is een Duitse nucleaire dienst die continu paraat is 
om in te grijpen in geval van een nucleair noodgeval. 
Zij beschikken over een reeks van afstandbediende toestellen die 
allerlei taken kunnen uitvoeren, waaronder camera-inspecties en 
herstellingen. We kregen tekst en uitleg bij de werking van de 
dienst en een demonstratie van enkele toestellen. 

De werkgroep is ervan overtuigd dat de kennis en ervaring die 
KTH de afgelopen jaren heeft opgebouwd, ook van nut kunnen 
zijn in het cAt-project. Als gevolg van het bezoek heeft NIRAS nu 
al verdere afspraken gemaakt voor een samenwerking met KTH.

 

stOrA weetjes
■  Wist je dat DIGICATter Pim Lansbergen 

genomineerd was voor de prijs voor culturele 
verdienste in Retie?

■  Wist je dat STORA regelmatig op internationale 
studiedagen uitgenodigd wordt om haar 
werking en het participatief model voor te 
stellen?

■  Wist je dat je op www.stora.org kan nagaan 
 wat STORA precies doet en wie de leden 
 zijn?

STORA bezocht een bedrijf in Duitsland waar afstandbediende 
toestellen gemaakt worden die ingezet zouden kunnen worden om 
inspecties uit te voeren in de ‘kelder’ onder de bergingsmodules.



Buitenlands afval verwerkt bij Belgoprocess
Bij Belgoprocess in Dessel wordt radioactief afval verwerkt, 
dit wil zeggen verbrand, gecompacteerd, omhuld door cement in stalen 
vaten geplaatst…, afhankelijk van de categorie van het afval. Dit alles 
wordt uitgevoerd in zeer gespecialiseerde installaties. Omdat er maar 
een beperkt volume Belgisch radioactief afval is, draaien een aantal van 
die installaties niet op volle 
capaciteit. Om ze beter te laten 
renderen wou Belgoprocess 
ook afval uit het buitenland 
verwerken. Dit kon echter niet 
zomaar: de regering heeft 
strikte voorwaarden opgesteld, 
er werden procedures en 
reglementen uitgewerkt en 
vergunningen aangevraagd. 
Dat proces was na 6 jaar 
afgerond. In 2012 werd er 
dan voor het eerst radioactief 
afval uit het buitenland bij 
Belgoprocess verwerkt.

Duits medisch afval 
Het Duitse bedrijf Nuclitec was vragende partij om 120 ton 
laagradioactief afval, afkomstig uit de medische sector, te laten verwerken 
bij Belgoprocess. Bij wijze van test werd er al 15 ton verbrand in de oven 
van Belgoprocess, met succes. In de komende jaren zal er nog meer van 
dit type afval in Dessel verwerkt worden. De vaten met de resterende 
assen zullen telkens binnen de 6 maanden terug naar Duitsland vervoerd 
worden. 
Daarnaast voert men ook gesprekken om eventueel radioactief afval uit 
andere landen te verwerken in de toekomst.

Veiligheid voorop
Dit is vanzelfsprekend een materie die STORA ook opvolgt. Al meerdere 
keren vroeg en kreeg STORA tekst en uitleg over de mogelijkheden van 
de verwerking van buitenlands afval bij Belgoprocess.

Tewerkstelling en behoud van de nucleaire kennis in de regio zijn altijd al 
aandachtspunten geweest voor STORA. Vanuit dat oogpunt staat STORA 
dan ook niet negatief tegenover de verwerking van buitenlands afval bij 
Belgoprocess. Op voorwaarde dat er maximale veiligheidsmaatregelen 
voorzien worden, dat het afval na de verwerking terugkeert naar het land 
van oorsprong en dat een eventuele lozing van radioactieve stoffen geen 
(of een verwaarloosbare) impact heeft op de gezondheid en het milieu. 
De veiligheid blijft steeds de prioriteit!

radioactief afval op de site 
van umicore in Olen
De STORA-werkgroep Nucleaire Thematiek heeft 
in december 2012 een toelichting gekregen over 
de (historische) radioactieve verontreinigingen 
en het radioactief afval op de site van Umicore 
in Olen. Het gaat hierbij om afval waarin radium 
zit, maar ook bijvoorbeeld zware metalen. 
De verontreiniging is het gevolg van de 
industriële activiteiten van Umicore, 
voornamelijk van de radiumproductie die in 
Olen plaatsvond tussen 1922 en eind jaren ’70. 

Het radiumhoudend afval is (zeer) laag- tot 
middelradioactief, maar langlevend: het 
voornaamste element Ra-226 heeft een 
halfwaardetijd van 1600 jaar. Het gaat 
grotendeels over grote volumes verontreinigde 
gronden, maar ook over radiumnaalden en 
andere resten van de radiumproductie.

Het radiumhoudend afval vormt een aparte 
categorie, en behoort niet tot de meer gekende 
categorieën A, B of C. Na de aanpak van het 
categorie A-afval (oppervlakteberging in Dessel) 
en de plannen voor de categorieën B en C (het 
Afvalplan uit 2011), werkt NIRAS nu ook een 
aparte aanpak uit voor dit radiumhoudend afval. 

Het is niet de bedoeling dat er afval van Olen 
naar de cAt-oppervlakteberging in Dessel 
zal komen. Gezien de grote volumes en lage 
activiteiten, is het de bedoeling om het afval 
zoveel mogelijk ter plaatse te beheren.

Duits laagradioactief afval komt aan 
bij Belgoprocess om daar verwerkt te worden.

De ‘bruine berg’ in Olen, waar tussen 1955 en 1960 
onder andere met radium besmet afval gestort werd.



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 zandgroeve 
‘De Pinken’. 22 Desselaars hadden dit 
goed gezien. Ferdi Van Houdt wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Op zoek naar een ontwerp voor 
het communicatiecentrum 
Een communicatiecentrum moet tegemoetkomen aan de vraag 
van STORA naar één trefpunt voor alle informatie over het nucleaire. 
Tegelijkertijd moet het ook een ontmoetingsplaats worden voor de 
Desselse gemeenschap. 

In de periode 2007-2009 is er een voorstudie uitgewerkt om 
concretere invulling te geven aan dit communicatiecentrum in al 
zijn onderdelen (contactcentrum, themapark, sitebezoeken, digitaal 
interactief netwerk, horeca, podiumzaal, polyvalente lokalen…). 

Toen werd duidelijk dat een gewestplanwijziging nodig is 
om het communicatiecentrum te kunnen bouwen op de hoek 
van de Gravenstraat met de Kastelsedijk – ondertussen is de 
procedure hiervoor in de laatste fase. De vervolgstudies voor het 
communicatiecentrum werden dan ook in 2012 opgestart. In de 
loop van de komende jaren zullen 20 STORA-leden en de werkgroep 
Communicatie het communicatiecentrum tot in de details mee 
uitwerken, onder begeleiding van experten. 

Er is ondertussen een projectdefinitie afgerond, waarin opgesomd 
staat wat er allemaal onderdeel moet uitmaken van het 
communicatiecentrum. Dit betekent de start van een nieuwe fase: 
het ontwerp. Daarom heeft NIRAS in januari, in samenwerking met 
de Vlaamse Bouwmeester, een wedstrijd ingericht voor de selectie 
van een ontwerp van het communicatiecentrum, inclusief de 
buitenruimtes en de bezoekerskoker (‘cAt-walk’). Drie ontwerpteams 
zullen een ontwerp mogen uitwerken. In het najaar zal een jury 
hieruit het beste ontwerp van de drie selecteren. In deze jury wordt 
ook STORA vertegenwoordigd.

Om bezoeken mogelijk te maken, is er een koker voorzien waarin de bezoekers op 7 meter 
hoogte een traject kunnen volgen. Zo kunnen ze binnenkijken in de huidige, tijdelijke 
opslagplaats voor categorie A-afval en in de installatie waar het afval in betonnen kisten 
wordt geplaatst (IPM) en hebben ze een zicht op de bergingsmodules. 
Dit is een simulatiefoto van deze bezoekerskoker, ook de ‘cAt-walk’ genoemd. 

Volg stOrA 
op facebook!


