
De Desselse voorwaarden bij de berging van 
laag- en middelradioactief kortlevend afval 
in de gemeente
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���Gedurende de hele levensduur van 
 het cAt-project

De veiligheid van de 
berging, van a tot z

Om radioactief afval 
in Dessel te kunnen bergen, 
moet NIRAS een vergunning 
krijgen van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire 
Controle, het FANC. Die wordt 
alleen maar verleend als er 
aangetoond kan worden dat de aanwezigheid van de berging met 
radioactief afval geen effect heeft op mens en milieu. Dat is ook voor 
STORA de belangrijkste voorwaarde om de berging te aanvaarden. 

“NIRAS stelt nu een uitgebreid ‘veiligheidsdossier’ op. In onze werkgroep 
bespreken we al meerdere maanden de verschillende onderdelen hiervan. 
Vooral het ontwerp van de berging, hoe die juist veilig wordt gemaakt en 
welk soort afval er precies in zal komen, zijn thema’s die wij van dichtbij 
opgevolgd hebben.”

Zo houdt STORA een vinger aan de pols.

Tonny Vermeer, voorzitter 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.



STORA-ballonnen 
vliegen 600 km ver!
De ballonwedstrijd die STORA 
organiseerde tijdens ‘Dessel 
Swingt’ kende veel succes: 
800 ballonnen werden 
uitgedeeld! Vele gingen 
de lucht in. En ze kwamen 
terecht op plaatsen in België, 
Nederland en Duitsland. 
Een recordaantal van 
77 kaartjes werd teruggestuurd 
door de vinders, 59 daarvan kwamen uit Duitsland. 

De winnende ballon vloog meer dan 600 km ver: de ballon van 
Lenne Bollen, 6 jaar, kwam terecht in Brück, ten westen van Berlijn. 
Zij heeft de hoofdprijs ter waarde van € 100 gewonnen. 

De tweede en de derde prijs gaan naar Bram Mermans, 6 jaar, en naar 
Ruud Lavrijsen, 10 jaar. Hun ballonnen kwamen neer in Harzgerode en 
in Oschersleben, ten oosten van Hannover. Ze vlogen dus ook meer dan 
500 km ver! Zij winnen elk een prijs ter waarde van € 50. 

En dan zijn er nog twee prijzen ter waarde van € 30 voor Stijn Rombouts, 
5 jaar, en voor Maxim Dillen, 7 jaar. Hun ballonnen kwamen ten westen 
van Leipzig terecht, in Berga en in Kleinbodungen, ook ruim 450 km van 
Dessel!
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   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
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DIGICAT is een interactieve website en 
digitaal TV-kanaal voor de inwoners 
van Dessel, Mol en omgeving.  Je kan 
��
�
������
��������
����
��������	�

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). 
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����Het kanon van Dessel

��� Sport: Dessel Sport, Ju jutsu club  
 Spintsu, basketclub Campina

����Muziek: Graspop, Klefbeer 

DIGICAT is te bekijken via digitale 
televisie achter de rode knop bij RTV, 
of op www.digicat.be. 
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Voortaan zijn er via DIGICAT handige 
schoudertassen te winnen! 
Doe mee met de wekelijkse 
prijsvraag en win!



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org
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Sinds 2000 zijn er regelmatig transporten met hoog- en middelradioactief 
afval dat vanuit het buitenland terugkeert naar Belgoprocess in Dessel. 
Het gaat hierbij steeds om afval dat afkomstig is van de “opwerking” van 
kernbrandstof die al gebruikt is geweest in de Belgische kerncentrales of 
onderzoeksreactoren. Deze opwerking brengt radioactief afval met zich mee. 
Volgens de Belgische wet moet dat teruggebracht worden naar België. In 
het najaar van 2011 wordt er opnieuw zo’n transport met radioactief afval 
verwacht. 

Nucleaire transporten in België moeten voldoen aan strenge regels en moeten 
vergund worden door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).  
Elke lading met radioactief materiaal - klein of groot, hoogactief of laagactief - 
moet zodanig verpakt worden dat er geen stralingsgevaar is aan de buitenkant 
van de verpakking. In totaal vinden in België jaarlijks zo’n 40.000 (!) nucleaire 
transporten plaats, het overgrote deel daarvan voor de medische sector. 

De leden van STORA krijgen op regelmatige basis meer uitleg bij dit alles en 
zullen de transporten blijven opvolgen. Voor meer informatie kan u ook altijd 
terecht op het STORA-secretariaat.

Lees verder op volgende pagina
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STORA weetjes
���Wist je dat er meer dan 500 mensen een 

rondleiding kregen op de cAt-infodagen?

���Wist je dat de leden van STORA 
gebrainstormd hebben over de opdrachten 
en de werking van STORA na 2016? 

���Wist je dat er een enquête gehouden wordt 
over hoe goed DIGICAT bekeken wordt?

���Wist je dat 500 mensen hiervoor in het 
najaar telefonisch bevraagd zullen worden?

���Wist je dat STORA 70 leden telt?

���Wist je dat nieuwe leden 
 steeds welkom zijn?

Wat is �����"���#�

Opwerking is het recycleren van splijtstof die al eens gebruikt is in een 
kernreactor. Door opwerking kan uranium en/of plutonium teruggewonnen 
worden uit de brandstof. Deze stoffen kunnen dan opnieuw gebruikt 
worden als brandstof in een kernreactor. Na de opwerking blijven er ook 
afvalproducten over. Dit afval is radioactief en wordt, net als de opnieuw 
bruikbare kernbrandstof, terug naar België vervoerd.
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In de jaren 1990 werden 240 brandstofstaven uit de onderzoeksreactor 
BR2 van SCK in Mol naar de Schotse opwerkingsfabriek in Dounreay 
gestuurd. Het restafval afkomstig van deze opwerking keert in de komende 
jaren terug naar België.

Anders dan bij  de voorgaande transporten die per spoor verliepen vanuit  
de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague, komt het afval nu, veilig 
verpakt, per schip naar de haven van Antwerpen. Vandaar gaat het verder 
per vrachtwagen tot in Dessel. Het eerste transport van deze soort is 
gepland dit najaar, nadat er eerst een testtransport georganiseerd wordt 
met een niet-radioactieve inhoud. In de komende jaren, tot 2014, zullen er 
elk jaar nog een zestal soortgelijke nucleaire transporten volgen.

De bestemming is opnieuw opslaggebouw 136 bij Belgoprocess. Dit 
gebouw is speciaal uitgerust om dergelijk langlevend afval voor tientallen 
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oplossing voor dit type van radioactief afval is vandaag nog niet in zicht. 
In ieder geval kan het niet terechtkomen in de oppervlakteberging die de 
komende jaren in Dessel gebouwd zal worden. Die bovengrondse bunkers 
zijn namelijk enkel bedoeld voor laag- en middelactief kortlevend (ofwel 
‘categorie A’) afval.
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Herman Sannen, ondervoorzitter van STORA, is al meer dan 30 
jaar betrokken bij de nucleaire transporten en dus expert ter 
zake (hij is erkend als deskundige klasse 1 door de bevoegde 
overheid). Vooral de veiligheid van dergelijke transporten wordt 
door Herman opgevolgd.

‘De risico’s bij zo’n nucleair transport zijn niet meer of minder 
dan bij een ander transport per vrachtwagen. Het enige risico is 
het verkeersrisico. De straling in de omgeving van een dergelijk 
transport is zeker niet hoger, en waarschijnlijk lager dan van één van 
de duizenden transporten met radioactieve stoffen die per maand in 
België gebeuren.’

‘De inhoud van deze 
transporten vanuit 
Schotland is niet te 
vergelijken met de 
voorgaande transporten 
van verglaasd afval 
afkomstig van La Hague. 
De radiologische inhoud 
van een transport vanuit 
Dounreay is honderden 
keren minder dan van 
de transporten die al 
gebeurden vanuit La Hague.’

‘Niettegenstaande dat, wordt er toch een ongevalszekere verpakking 
gebruikt, van het type B(U). Een dergelijke verpakking moet door 
de bevoegde overheid goedgekeurd worden, zodat de veiligheid 
gegarandeerd is, ook bij een ongeval. Die goedkeuring is onder 
andere gebaseerd op een aantal testen met de verpakkingen, zoals 
een val van 9 meter hoogte en een brand van 800°C. Die testen 
moeten bewijzen dat de verpakking ervoor zorgt dat er op geen 
enkel moment radioactieve stoffen of straling kunnen vrijkomen, ook 
niet bij een frontale botsing.’

Een nieuwe aanlegkade nabij Sas 6

Voor de bergingsinstallatie, gelegen langs het kanaal 
in Dessel, zal veel materiaal aangevoerd moeten 
worden. In het begin vooral bouwmaterialen, maar 
bijvoorbeeld ook grondstoffen voor de caissonfabriek, 
en later ook veel zand en klei voor de afdekkingslagen. 

Om de wegen in de regio niet te overbelasten, 
is - mee op uitdrukkelijke vraag van STORA - gekozen 
voor transport per schip. Daarom wordt er in 2012 een 
nieuwe kade gebouwd aan het kanaal, tussen sas 6 en 
de ‘brug van den Atoom’. De aanbesteding van deze 
werken zal in oktober 2011 gebeuren.

Bedrijven uit de buurt kunnen als ze dat willen ook 
van deze kade gebuik maken. En er wordt voor gezorgd 
dat de vele �������� langs het kanaal geen hinder 
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verlegd en het kruispunt met de nieuwe weg, die naar 
de achterliggende site leidt, wordt veilig ingericht.

Er zal ook een aanlegsteiger gebouwd worden 
voor pleziervaart. Toeristen zullen er hun boot 
kunnen aanleggen en van daaruit vertrekken 
voor een wandeling, in de richting van het 
communicatiecentrum.

Via de kade zullen de bouwmaterialen aangebracht worden voor 
de bouw van de betonfabriek, de bergingsmodules... 
Op die manier moet er heel wat minder verkeer over 
de Desselse wegen, één van de eisen van STORA.

Enkele cijfers over radioactieve�
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Jaarlijks vinden er in en door ons land ongeveer 40.000 transporten 
met een radioactieve lading plaats, waarvan ongeveer:
�  35.000 transporten van medische aard, bijvoorbeeld met 

isotopen voor het opsporen van kankers…
�  3.000 transporten voor industriële toepassingen, bijvoorbeeld 

voor lasnaadcontrole, sterilisatie, datering…
�   2.000 andere, waaronder die met splijtstoffen of radioactief 

afval, die het meest in de kijker lopen omdat ze zo groot en 
zwaar zijn en per spoor of schip vervoerd worden



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 een detail van de blauwe boot 
die aan Sas 5 ligt. 26 Desselaars 
hadden dat goed gezien. Maria Nys 
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Hoe staat het met de gezondheid van uw baby?
Het cAt-project in Dessel omvat naast de berging van 
radioactief afval ook initiatieven die een positieve invloed 
hebben op de welvaart en het welzijn in de regio. Eén van 
deze initiatieven is een continue gezondheidsopvolging. 
Daarom werd de 3xG studie opgestart. 3xG staat voor 
‘Gezondheid - Gemeenten - Geboorten’. 

Deze wetenschappelijke studie onderzoekt de invloed van de 
leefomgeving op de gezondheid van de  inwoners uit de gemeenten 
Dessel, Mol en Retie. Daarom worden baby’s van bij de geboorte 
opgevolgd over een lange periode. Op basis van de gemeten positieve 
of negatieve gezondheidseffecten door milieu of levensstijl, zullen de 
gemeentebesturen aanbevelingen krijgen die de levenskwaliteit van 
de kinderen kunnen verbeteren. Om de gegevens uit de studie goed 
te kunnen interpreteren, moeten dus zoveel mogelijk toekomstige 
mama’s uit de drie gemeenten deelnemen! 

Momenteel zijn er 72 deelnemende zwangere vrouwen of moeders 
(29 uit Dessel, 13 uit Retie en 30 uit Mol). U kan nog steeds 
deelnemen! Vraag meer informatie aan uw gynaecoloog.

Er werd ook een analyse gemaakt van de ziekte- en sterftecijfers 
in de regio, ten opzichte van de rest van Vlaanderen. Hieruit bleek 
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kankergevallen. De huisartsen worden bevraagd over de noodzaak 
om verder onderzoek over de resultaten op te zetten. Ook lokale 
focusgroepen zullen kunnen aangeven welke gezondheidsthema’s 
het meest relevant zijn. 

Voor meer info: kijk op www.studie3xg.be. 


