
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

stOrA staat voor 
informatie
 
Laten we er van uitgaan dat 
de nucleaire activiteiten in 
onze regio geen aanleiding 
zijn voor grote ongerustheid. 
Toch is waakzaamheid geboden 
en volgen we deze nucleaire 
bedrijvigheid best van dichtbij op, 
met zoveel mogelijk Desselaars.

STORA wil voor de Desselaars de eerste aangewezen weg zijn naar de zo 
noodzakelijke, eerlijke, onafhankelijke informatie over de berging van het 
radioactief afval categorie A, het cAt-project. Daarbij staan de Desselse 
voorwaarden centraal. Ook voor een antwoord op vragen betreffende de 
overige nucleaire activiteiten in onze regio kan STORA de weg aangeven 
of mee zoeken. 

Met het STORA-secretariaat, de vernieuwde website, de 
digitale televisie DIGICAT, het STORA-magazine, sociale 
netwerken zoals Facebook, willen wij de openheid en de 
vraag naar informatie bevorderen. 

          Frans Dumoulin, voorzitter werkgroep Communicatie

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.



Hoe zit het met de veiligheid bij Belgoprocess? 
Ongetwijfeld heeft u in de pers ook gelezen over de inspectie 
naar de veiligheid bij Belgoprocess in Dessel? Het ging om een 
onaangekondigde inspectie van het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC) op 16 januari 2012. Tijdens deze inspectie wou 
men nagaan hoe ver Belgoprocess gevorderd was met de verbetering 
van een aantal punten op het gebied van veiligheid. Die verbeterpunten 
waren al eerder gemeld, na een audit eind 2010. Eind februari 2012 zijn de 
resultaten van de inspectie gepubliceerd in een rapport, dat je ook op de 
STORA-website kan terugvinden.

Het rapport klaagt vooral de toestand 
van het ‘historisch’ afval aan. Dat is het 
radioactief afval dat al tientallen jaren 
bij Belgoprocess opgeslagen ligt en dat 
afkomstig is van de voormalige ‘Waste’-
afdeling van SCK en van de sanering van de 
voormalige site van Eurochemic. Er is een 
heel saneringsprogramma uitgewerkt voor 
dit afval, dat over vele jaren loopt. Hoewel 
er geen onmiddellijk gevaar is voor mens 
of milieu, stellen de veiligheidsautoriteiten 
toch dat de situatie op kortere termijn 
verbeterd moet worden.

Op de Algemene Vergadering van STORA op 15 maart 2012 heeft de 
directie van NIRAS en Belgoprocess de leden van STORA en van de Desselse 
gemeenteraad uitgenodigd voor een informatiesessie over de toestand van 
het historisch afval en de stand van zaken van het saneringsprogramma. 
Aansluitend is er ook een bezoek aan de verschillende installaties en 
opslaggebouwen op de twee sites van Belgoprocess (aan de Gravenstraat in 
Dessel en vlak over het kanaal          in Mol). Deze informatiedag vindt 
plaats op 12 mei 2012.

   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

Kijk naar Digicat!
DIGICAT is een interactieve website en 
digitaal TV-kanaal voor de inwoners van 
Dessel, Mol en omgeving. 

Je kan er filmpjes bekijken over allerhande 
nieuwtjes, evenementen en mensen uit 
de streek. Daarnaast vind je op DIGICAT 
informatie over de berging van het laag- 
en middelactief kortlevend afval in Dessel 
(het cAt-project). 

Wil je ook je eigen filmpjes op DIGICAT 
zien? Dat kan! Mail naar info@digicat.be. 

DIGICAT is te bekijken via 
digitale televisie achter de 
rode knop bij RTV, of op 
www.digicat.be. 



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

Filmmakers DIGICAt in de bloemetjes gezet
Er staan ondertussen al 120 filmpjes op DIGICAT en dus werd het tijd 
om de DIGICATters eens in de bloemetjes te zetten. Zij zijn het namelijk 
die de filmpjes maken over het leven in Dessel en omgeving. Op 6 maart 
2012 werden de eerste DIGICAT-awards plechtig overhandigd. Een 150-
tal vertegenwoordigers van NIRAS, STORA, MONA en andere genodigden 
woonden deze ‘Oscaruitreiking’ bij.

De DIGICAT-awards zijn een bekroning op het werk van de ongeveer
30 vrijwillige reporters, cameramannen en monteurs die filmpjes maken 
over wat er leeft in de gemeenten Dessel, Mol en omgeving. Deze 
gemeenschapstelevisie is één luik van het digitaal interactief netwerk 
‘DIGICAT’. Het andere luik bestaat uit informatieve filmpjes over het 
cAt-project in Dessel. Zo’n nieuw communicatiekanaal was één van de 
voorwaarden van STORA bij de berging van laagradioactief en kortlevend 
afval in Dessel.

Lees verder op volgende pagina

MAGAZIne 23/APRIL 2012 Inhoud
■  Filmmakers DIGICAT in de bloemetjes gezet
■   En de DIGICAT-awards gaan naar...
■   Ontmanteling FBFC duurt tot 2015 
■   STORA-website in het nieuw
■   STORA staat voor informatie
■   Hoe zit het met de veiligheid bij Belgoprocess?

Een dertigtal vrijwilligers trekt regelmatig op stap om al wat er leeft in 
Dessel en omgeving in een filmpje vast te leggen.  
Wil jij ook meedoen? Laat het ons weten en je krijgt de gepaste begeleiding!



stOrA weetjes
■  Wist je dat STORA voortaan haar werking 

gaat promoten op allerhande Desselse 
activiteiten?

■  Wist je dat er nu al bekeken wordt hoe de 
hele site rond de berging er moet uitzien, 
ook in de verre toekomst?

■  Wist je dat dit een gebied met heide en 
vennen zal worden, waar de toekomstige 
Desselaars vrij zullen kunnen wandelen?

■  Wist je dat er in de zomer gestart zal 
 worden met de bouw van een 
 nieuwe kade aan het kanaal 
 Bocholt-Herentals, de eerste 
 bouw van het cAt-project?

Voor de categorie ‘de kijker kiest’ kon iedereen zijn stem uitbrengen 
via RTV of DIGICAT. Uit de selectie werd het filmpje ‘Het Kanon’ 
verkozen. Joël Smets overhandigde de award aan de makers 
Frans Blankert, Marcel Gillhaus en Chris Minnen.En de DIGICAt-awards gaan naar… (vervolg)

Net als bij de Oscars, werden er ook aan de DIGICAT-filmmakers 
verschillende awards uitgedeeld. Wij sommen hier alle genomineerden 
op, die dus ook allen naar huis gingen met een aandenken: in de categorie 
‘vragen staat vrij’ werd het redactiewerk genomineerd van Koen Schoeters, 
Marcel Sterckx, Ann Dierckx, Luc Nijs en Catharina Vanopdenbosch. De 
categorie ‘één beeld zegt meer dan duizend woorden’, nomineerde het 
camerawerk van Marc Slegers, Lucien Rotthier, Pim Lansbergen, Nele Dekien 
en Tom Neckermann. In de categorie ‘music maestro please’ ging het over 
de juiste beeldmontage en de muziek, met nominaties voor Axel Monsecour, 
Suzanne Loots, Rik Stuyck, Adrienne Pieck en Melissa Gevers. De special 
effects of andere hoogstandjes van Alejandro Flores, Willem-Jan Hendrickx, 
Marcel Gillhaus, Erik Geusens en Frans Blankert werden genomineerd 
in de categorie ‘truken van de foor’. En de kijkers konden in een aparte 
categorie hun stem uitbrengen op de genomineerde filmpjes van Willem-
Jan Hendrickx,  Frans Blankert - Marcel Gillhaus - Chris Minnen, Erik Geusens 
- Alejandro Flores - Paul Huysmans, Pim Lansbergen - Marcel Gillhaus - 
Alejandro Flores - Axel Bergmans - Leon Bergmans - Koen Schoeters en Pim 
Lansbergen - Marc Slegers - Ann Dierckx - Willem-Jan Hendrickx. 

Wij willen alle DIGICATters van harte proficiat wensen en bedanken voor het 
werk dat zij al geleverd hebben! Kijk op www.digicat.be naar al hun filmpjes 
over het leven in Dessel en omgeving!

Wat drijft hen? Waarom doen ze het? Enkele DIGICATters aan het woord:
Erik Geusens: ‘Het is echt tof dat je je hobby kan inzetten voor de gemeenschap. 
Zelf krijg je er ook wat voor terug. Je komt veel onder de mensen, je leert je eigen 
dorp en de inwoners beter kennen. En je krijgt ook veel appreciatie terug, je werk 
wordt duidelijk gewaardeerd.’
Marcel Sterckx: ‘Als Dessels sportliefhebber zie ik DIGICAT als een uitdaging 
en een opportuniteit om een bijdrage te leveren aan de promotie van 
Jeugdsportwerking in de regio! Daarom maakte ik al vijf filmpjes in de reeks 
‘Mama, ik wil sporten’.’



Ontmanteling FBFC duurt tot 2015
De directie van FBFC werd uitgenodigd om op de 
Algemene Vergadering van STORA op 15 maart 2012 
tekst en uitleg te geven bij de sluiting van de fabriek 
in Dessel en de verdere planning.

50 jaar lang werden er bij FBFC brandstofelementen 
op basis van Uranium gemaakt, die in kerncentrales 
wereldwijd gebruikt worden. Deze productie wordt nu 
stopgezet. 

Van de in het totaal 152 werknemers kunnen er 29 tot 
2015 bij FBFC blijven voor de ontmantelingswerken. 
Ondertussen zijn er nog 60 à 70 mensen op zoek naar 
een nieuwe job, zij worden daarbij begeleid door het 
bedrijf.

In een aparte afdeling van FBFC worden er kwaliteitsvolle 
kleine mechanische componenten gemaakt (zoals kleine 
veren en stoppen). Zo’n producten kunnen ook in andere 
industrieën gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld in de 
luchtvaart. Daarom hoopt FBFC dat deze afdeling verkocht 
kan worden en dat de 12 gekwalificeerde personeelsleden 
aan de slag kunnen blijven, hier in de regio. 

Binnenkort starten de ontmantelingswerken van het eerste 
onderdeel van het bedrijf, tegen 2015 zal alles ontmanteld 
zijn. Het radioactief afval dat hierbij ontstaat is laagactief 
en zal dus terechtkomen in de oppervlakteberging in Dessel. 
Van de muren, de plafonds en de vloeren wordt er bijvoorbeeld 
een dun laagje beton afgeschraapt, om zeker te zijn dat elke 
eventuele besmetting weg is. Daarna worden alle oppervlaktes 
gecontroleerd, zowel door FBFC als door FANC. Als er geen 
radioactiviteit meer aanwezig is, kunnen de gebouwen 
vrijgegeven worden. De terreinen kunnen dan gebruikt worden 
voor andere (KMO) activiteiten.



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 16 Desselaars die deelnamen aan 
de wedstrijd in het vorige STORA-magazine. 
Marc Van Massenhoven wint een waardebon 
van € 25. Proficiat!

stOrA-website in het nieuw 
De website van STORA is helemaal vernieuwd! De site zit 
niet alleen in een nieuw kleedje, je kan er nu ook meer 
dan ooit terecht voor bevattelijke informatie over de 
opdracht en de activiteiten van STORA. 

Onder ‘Desselse voorwaarden’ worden alle eisen die 
STORA heeft gesteld bij de berging op een rijtje gezet. 

Hoe gaat het radioactief afval nu precies geborgen 
worden in Dessel? Hoe zal die oppervlakteberging 
er uitzien? Waar gaan de verschillende installaties 
precies gebouwd worden? En over welk afval gaat 
het eigenlijk juist? Je kan het allemaal ontdekken 
onder ‘berging in Dessel’.

Onder ‘nucleair in de regio’ kom je te weten wat 
er, buiten de berging, allemaal te doen is in de 
streek: welke nucleaire bedrijven zijn er juist, hoe 
zit het met de bedrijven in ontmanteling, en de 
transporten met radioactief afval…? Wat zijn de 
plannen met het hoogactief en langlevend afval? 
En nog iets: weet jij wat je moet doen bij een 
nucleair ongeval? Neem een kijkje op de website 
van STORA en je bent weer helemaal mee.

Vanzelfsprekend moet je ook bij www.stora.org 
zijn voor de laatste nieuwsberichten: over een 
transport, een incident in 
een bedrijf, de testen van 
de alarmsirenes… Je kan 
je ook inschrijven op 
de STORA-nieuwsbrief 
om regelmatig 
nieuwsberichten in 

je mailbox te ontvangen.

En voor wie ook beeld wil bij al die 
tekst, hebben we nu ook een heuse 
fotogalerij, met verschillende albums 
over STORA-activiteiten, over de 
berging, enzovoort.

Neem dus zeker eens een kijkje op 
www.stora.org!

www.stora.org


