
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-magazine in 
een nieuw kleedje

Zoals je kunt merken, 
verschijnt het STORA-
magazine in een nieuw 
kleedje.  Communiceren met 
de Desselse gemeenschap 
over de werking van het 
partnerschap STORA, maar 
ook over de nucleaire 
activiteiten in de regio, is voor ons een belangrijke opdracht. Om deze 
opdracht volwaardig in te vullen is na zes jaar meer ruimte nodig in 
ons STORA-magazine. 
Voor de berging van categorie A afval in Dessel zijn er vele 
beslissingen genomen en uitgevoerd, niet alleen op technisch vlak 
voor de verwezenlijking van de berging, maar ook voor de invulling 
van de gestelde voorwaarden uit het STOLA-rapport. Ook in de 
toekomst zullen we dit alles moeten blijven opvolgen.  
STORA-nieuwkomers zijn hiervoor dan ook hartelijk welkom. 
Desselaars die zich aangesproken voelen, hoeven zich niet te laten 
afschrikken, STORA zorgt voor een goede begeleiding.

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 ook 
alle andere nucleaire 
thema’s ook aan bod.



De kers op de taart
Via STORA kunnen de Desselaars 
hun zeg doen over de toekomst 
van het radioactief afval in hun 
gemeente. 
Dit is uniek en in het buitenland 
wordt de werking van STORA 
dan ook opgevolgd. 
In mei gaf ondervoorzitter 
Herman Sannen op een 
internationaal congres in 
Zweden een toelichting bij de 
Desselse voorwaarden. 

“In het buitenland hoor je, net 
als soms in Dessel trouwens, 
nogal eens zeggen dat Dessel 
alleen een hoop geld krijgt in 
ruil voor de berging van het 
laagactief en kortlevend afval. 
Dat wou ik toch proberen recht te zetten. Het is namelijk zo dat 
STORA een heleboel voorwaarden heeft gesteld. In de eerste plaats 
is dat veiligheid voor mens en milieu. Daarnaast vinden we het ook 
belangrijk dat er meer en open informatie is, dat is zowel voor het 
vertrouwen als voor de veiligheid van belang. We vragen ook maximale 
tewerkstelling, behoud van de nucleaire kennis in de regio, opvolging 
van de gezondheid… 
En tenslotte, als kers op de taart, komt er een fonds in Dessel 
waaruit we de komende 300 jaar jaarlijks een bedrag kunnen 
spenderen aan een Dessels project. Wat voor ons het belangrijkste is, 
is de taart en niet de kers erop!”

Ook Willy Melis stelde in Zweden op een 
congres de werking van STORA  voor. Hij laat het 
eindrapport van STOLA met daarin alle Desselse 
voorwaarden zien aan het publiek van ruim 100 
geïnteresseerden uit een vijftiental verschillende 
landen.

   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

De nieuwste Digicat filmpjes
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). 

Kijk nu op DIGICAT naar de nieuwste 
filmpjes over: 

■   Fietsreisbeurs Retie

■   Ju jutsu Dessel

■   Voor de spiegel: Ludo Mariën

■   Fanfare De Eendracht

Wil je ook je eigen filmpjes op DIGICAT 
zien? Mail hiervoor 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

stOrA bezoekt eerste werf van  
het bergingsproject

Het ontwerpen van een bergingsinstallatie vraagt complexe berekeningen. 
Om deze berekeningen in de praktijk te bevestigen, wordt een beroep 
gedaan op experimenten en proefopstellingen. Zo kan de veiligheid van de 
bergingsinstallatie nog beter worden verzekerd. Daarom bouwt NIRAS nu in 
een ‘demonstratieproef’ de verschillende bouwstenen van een deel van een 
bergingsmodule op ware grootte na. 

Zo kunnen de constructietechnieken getest worden. In de kelders van de 
demonstratieproef zal ook het gebruik van een inspectierobot uitvoerig 
getest worden. Op vraag van STORA wordt er immers een inspectieruimte 
voorzien onder elke bergingsmodule waarin eventuele scheuren of andere 
gebreken in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden.

Lees verder op volgende pagina

MAGAZIne 20 /JunI 2011 Inhoud
■  STORA bezoekt eerste werf van het bergingsproject
■   De opbouw van de demonstratieproef
■   Veiligheid voor alles
■   Een nucleair ongeval: de sirenes loeien
■   Wanneer worden de nucleaire sirenes getest?
■   STORA-magazine in een nieuw kleedje
■    ‘De kers op de taart’

De werkgroep van STORA wordt rondgeleid op de werf van de 
demonstratieproef. In deze proefopstelling wil NIRAS allerhande zaken 
testen, zoals de spanningen in de ijzeren wapening in het beton. 



De opbouw van de demonstratieproef (vervolg)

In een eerste fase is een grindlaag van 60 cm hoog aangelegd die dienst 
doet als barrière tegen opstijgend vocht. Daarbovenop komt een 2 meter 
hoge laag van zandcement. 
In de beide lagen is meetapparatuur ingebracht om te controleren of 
het berekende gedrag in de praktijk wordt bevestigd. Boven deze laag 
komt een deel van de muren van de bergingsmodules, de inspectieruimte 
en de galerij die toegang hiertoe geeft. Ook in deze bouwwerken wordt 
meetapparatuur geplaatst. Alle gegevens worden dan automatisch 
verzameld. 

De hele proefopstelling is een achtste van een ‘echte’ bergingsmodule.
De bouw is volop bezig aan de Gravenstraat. De demonstratieproef komt 
namelijk vlakbij het toekomstige communicatiecentrum te liggen, zodat ze 
in de toekomst deel kan uitmaken van de rondleidingen. 

Vanaf het najaar al is de demonstratieproef geopend voor het publiek. 
De constructie kan dan, op aanvraag, bezocht worden tijdens 
georganiseerde rondleidingen. 

De STORA-werkgroep Opvolging Bergingsproject kreeg eind mei alvast een 
rondleiding op de werf. 

stOrA weetjes
■  Wist je dat er al 51 baby’s meedoen 
 aan het gezondheidsonderzoek 3xG?

■  Wist je dat je je hiervoor nog altijd kan 
opgeven via www.studie3xg.be? 

■  Wist je dat er op 24 en 25 september 
opnieuw opendeurdagen georganiseerd 
worden over het bergingsproject?

■  Wist je dat de DIGICAT-vrijwilligers al 
	 45	filmpjes	maakten?

■  Wist	je	dat	je	ook	jouw	filmpjes	
 op DIGICAT kan laten zien?

Net zoals onder de toekomstige bergingsmodules, is er onder de demonstratie-proef een 
ophoging voorzien van bijna 3 meter. Deze ophoging dient om de bergingsinstallatie te 
beschermen tegen mogelijke overstromingen en opstijgend grondwater.



Veiligheid voor alles
STORA stelde de veiligheid voorop bij de beslissing om de 
berging van categorie-A afval te aanvaarden op het grondgebied 
van Dessel. Daarom besteden we binnen onze vzw veel aandacht 
aan de nucleaire veiligheid en informeren we ons zoveel 
mogelijk over de verschillende aspecten ervan. We volgen niet 
alleen de veiligheid van de oppervlakteberging in Dessel op, 
maar proberen ook verder te kijken. 

In de STORA-werkgroep Nucleaire Thematiek van april werd 
dokter Van Bladel van het Federaal Agentschap van Nucleaire 
Controle (FANC) uitgenodigd voor een toelichting bij de 
nucleaire informatiecampagne van april 2011. We geven u hier 
graag de grote lijnen mee.

De kans op een nucleair ongeval is klein, maar niet onbestaande. 
Daarom is het belangrijk dat u goed weet wat te doen in zo’n 
geval. Bij een ernstig ongeval op een nucleaire site kunt u 
worden blootgesteld aan verhoogde dosissen straling, die 
kunnen leiden tot allerlei aandoeningen. U kunt zich hiertegen 
beschermen met eenvoudige maatregelen, zoals schuilen in een 
gebouw.

Onlangs organiseerde de overheid een informatiecampagne. 
Enerzijds om de bevolking te informeren over wat er kan 
gebeuren in geval van een nucleair ongeval. Anderzijds ook om 
de inwoners in een zone tot 20 km rond een nucleaire site de 
kans te geven om gratis nieuwe jodiumtabletten af te halen bij 
de apotheek. 

Meer informatie?  
Kijk op www.nucleairrisico.be 

Een nucleair ongeval: de sirenes loeien
Wanneer er zich een ernstig nucleair ongeval voordoet, 
gaan de alarmsirenes meteen loeien om de bevolking 
te waarschuwen. Nucleaire experts en beleidsmensen 
komen vervolgens samen in een crisiscentrum. Zij 
informeren zich, schatten de ernst van de situatie in en 
nemen de nodige maatregelen voor uw bescherming. 

De beste maatregel is schuilen! Daarnaast kan er 
beslist worden om mensen te evacueren, voedsel 
te beschermen (bv. afvoer van besmette gewassen) 
of materiaal, mens en dier te ontsmetten (bv. door 
te douchen). De overheid kan ook aanbevelen om 
niet-radioactief (stabiel) jodium in te nemen. 
Dat zijn de jodiumtabletten die u onlangs in de 
apotheek heeft afgehaald. 

Omdat jodiumtabletten enkel beschermen tegen één 
van de mogelijke effecten van een nucleair incident 
(namelijk de uitstoot van radioactief jodium), is de 
inname van jodiumtabletten ook maar één van de 
mogelijke maatregelen die kunnen genomen worden. 
De werking van jodiumtabletten is trouwens beperkt in 
tijd, daarom moet je altijd het advies van de overheid 
afwachten. Die zal de bevolking informeren over wie 
best de tabletten inneemt, hoe en wanneer. Het is belangrijk dat je weet wat te doen bij een nucleair 

ongeval. Daarom kan je voortaan in elk STORA-magazine een 
lijstje terugvinden met de voornaamste maatregelen – kijk op de 
achterzijde van dit magazine bij ‘onthouden’.

In Dessel staan er onder andere nucleaire sirenes opgesteld op het dak 
van het administratief centrum ‘De Plaetse’, aan de KMO-zone in de 
Stenehei en aan het jeugdhuis ‘De Scharnier.’



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 45 Desselaars die deelnamen aan 
de wedstrijd in het vorige STORA-magazine. 
Koen Vancraenendonck wint een waardebon 
van € 25. Proficiat!

Wanneer worden de nucleaire sirenes getest?
In Dessel, Mol en Geel zijn er verschillende bedrijven waar gewerkt 
wordt met radioactieve materialen. Daarom staan er in Dessel op 
verschillende plaatsen elektronische alarmsirenes. Deze sirenes 
waarschuwen de bevolking bij gevaar. 
In Dessel staan de sirenes op het dak van het administratief centrum, 
aan de KMO-zone in de Stenehei, op de gemeentelijke werkplaats in 
de Pluimstraat, aan het jeugdhuis De Scharnier en aan de terreinen 
van Belgoprocess in de Gravenstraat.

Deze ‘SEVESO’-sirenes, die rondom alle nucleaire en chemische 
installaties in België staan, worden elke eerste donderdag van de 
maanden januari, april, juli en oktober getest, tussen 11u45 en 
13u15. Dan is er een huiltoon te horen met korte onderbrekingen en 
de boodschap ‘proefsignaal’, waardoor je weet dat het niet om een 
echt alarm gaat.

Naast deze SEVESO-sirenes zijn er ook nog de bedrijfssirenes op de 
nucleaire bedrijven zelf. Ook deze worden regelmatig getest, maar elk 
bedrijf heeft daarvoor een eigen planning:

■ Belgoprocess: test elke 1ste donderdag van de maand om 16u

■ SCK.CEN: test elke 1ste donderdag van de onpare maanden om 
15u20 (verschillende types sirenesignalen)

■  FBFC: test elke eerste donderdag van de maand om 15u

■  Belgonucleaire: er zijn sirenes opgesteld op de site, die enkel op 
de site zelf hoorbaar zijn

■ IRMM: er zijn sirenes opgesteld op de site, enkel in de gebouwen

Gaat het alarm echt af?  
Dan is je huis de beste bescherming! 
Lees achteraan dit magazine wat je moet 
doen bij een nucleair ongeval.


