
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

Ook de jonge 
Desselaars aanspreken
De berging van radioactief afval 
in Dessel, het is een materie 
die onze hele gemeenschap 
aanbelangt. STORA behartigt de 
belangen van de Desselaars en 
wil daarom ook zoveel mogelijk 
mensen informeren. En omdat 
het over een project gaat over 300 jaar, willen we ook 
zeker de jeugd bereiken.

“Ik vind het echt belangrijk om op de hoogte te blijven van de 
stand van zaken van het bergingsproject en alle voorwaarden daarbij. 
Daarom zit ik ook, vanuit de jeugdraad, in de Raad van Bestuur van 
STORA. De veiligheid, het fonds, inzicht in wat NIRAS aan het doen is 
in ons dorp, het moet ook zeker de jongere generaties aangaan, want ze 
zullen er heel hun leven mee geconfronteerd worden. Daarom probeert 
STORA manieren te vinden om de jeugd meer te betrekken. STORA heeft 
nu een facebook-pagina, dat is allicht een kanaal dat vele jongeren niet 
onbekend is.”

   Leen Van Hoof, lid Raad van Bestuur 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.



Wat kan 
stOrA voor u 
betekenen?

Weet jij wat STORA juist 
doet en wat STORA voor 
u en uw vereniging kan 
betekenen? Sinds kort 
gaat STORA de baan op 
om het u uit te leggen!

Verschillende Desselse verenigingen, clubs en adviesraden 
maakten al een halfuurtje vrij op hun vergadering om meer te 
weten te komen over de belangrijke materie die STORA toch 
behartigt voor Dessel. Hier enkele getuigenissen:

Stephan Mermans, voorzitter Jeugd KFC Dessel Sport:
“De voorstelling over STORA in onze vereniging was zeker interessant voor 
onze mensen. Zeker in deze materie is het belangrijk dat er zo veel mogelijk 
informatie gegeven wordt, zodat de verenigingen weten wat er allemaal staat 
te gebeuren. De Desselse verenigingen hebben toch veel leden, dus door hen te 
informeren wordt het draagvlak bij de bevolking zeker verbreed.”

Maria Van Gompel, ACW:
“Ik vond de presentatie over STORA bij ACW-Dessel wel interessant, want als 
buitenstaander weet je er toch niet zo veel van. Ik merk ook nog altijd dat het bij 
veel Desselaars niet leeft en dat het ver van hun bed is.” 

Wil ook uw vereniging weten wat STORA voor Dessel en voor u kan 
betekenen? Contacteer ons en we werken samen een formule uit die u 
het best past! 

Al 100 filmpjes op 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). 

Onlangs werd, net 1 jaar na de lancering, 
het 100ste filmpje op DIGICAT geplaatst. 
Tweederde van de filmpjes werd gemaakt 
door vrijwilligers uit de regio. 
Proficiat en dank aan hen!

Elke week zijn er 5 mooie 
en praktische rugzakken 
te winnen op DIGICAT! 
Doe mee en win!

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

   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

STORA op de Desselse cultuurraad.



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

De gevolgen van het incident in Fukushima 
voor de nucleaire bedrijven in Dessel
Op 11 maart 2011 vond er een uitzonderlijk zware aardbeving plaats voor de 
kust van Japan. Aan die kust, in Fukushima, bevonden zich 7 kerncentrales. Als 
gevolg van de geweldige beving ontstond er een tsunami, een golf van wel 
14 meter hoog die de site helemaal overspoelde. Een stroompanne én het 
verlies van de noodgeneratoren zorgden ervoor dat de kernreactoren niet 
meer gekoeld konden worden. Daardoor liep de temperatuur in de reactoren 
extreem hoog op, met uiteindelijk explosies en zelfs een gedeeltelijke 
smelting van de kernreactor tot gevolg. Hierbij kwamen radioactieve stoffen 
vrij in de atmosfeer, deels in de lucht en deels in de Stille Oceaan. 

Stresstesten voor alle Europese kerncentrales zijn het gevolg van deze 
kernramp. En ook de nucleaire bedrijven in onze regio moeten aantonen hoe 
zij natuurrampen of terroristische aanslagen kunnen doorstaan.

Lees verder op volgende pagina

Inhoud
■  De gevolgen van Fukushima voor de bedrijven in Dessel
■   Hoe veilig zijn de Belgische nucleaire installaties?
■   Blijft de nucleaire kennis in de regio als ook FBFC sluit?
■   Het nucleaire noodplan getest
■   Volg STORA nu ook op facebook
■   Ook de jonge Desselaars aanspreken
■    Wat kan STORA voor u betekenen?
■    Al 100 filmpjes op DIGICAT

De leden van STORA worden geïnformeerd over het incident in Fukushima 
en de implicaties hiervan in België.
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Hoe veilig zijn de Belgische nucleaire installaties? 
(vervolg)

Door het incident in Fukushima is het debat over de nucleaire 
veiligheid opnieuw aangewakkerd. Hoewel de kans op een 
(ernstig) nucleair incident klein is, is er wel een grote impact op de 
bevolking en de volksgezondheid. Daarom wil men een maximale 
veiligheid van de nucleaire installaties garanderen. Alle kerncentrales in 
Europa worden daarom onderworpen aan een ‘stresstest’. Dit is eigenlijk 
een rapport dat de uitbater van de kerncentrales moet opstellen en dat 
kritisch gecontroleerd wordt door een team van experten. 

In de rapporten worden de mogelijke risico’s en gevolgen van 
natuurrampen, van een langdurige uitval van elektriciteit… onderzocht. 
Uit de resultaten van de stresstesten zullen de gepaste conclusies 
getrokken worden. Er kunnen verbeteringen aan de installatie geëist 
worden of een installatie kan stopgezet worden.

In België moeten de stresstesten ook de mogelijke impact van 
terroristische aanslagen (vliegtuiginslag…) onderzoeken, en moeten ook de 
andere nucleaire installaties van klasse I een stresstest ondergaan. 
Dat zijn in onze regio Belgoprocess, FBFC, SCK en IRMM. Zij moeten in het 
najaar van 2012 een volledig rapport kunnen voorleggen aan FANC. 
De kerncentrales moesten hun rapport al eerder dit jaar afwerken. 

stOrA weetjes
■  Wist je dat de bouw van de demonstratieproef 

op de hoek van de hoek Kastelsedijk-
Gravenstraat zo goed als af is?

■  Wist je dat NIRAS met deze demonstratieproef 
verschillende bouwtechnieken heeft kunnen 
testen die nodig zijn voor de bouw van de 
berging later?

■  Wist je dat er begin 2012 zal gestart worden 
met de bouw van een loskade aan het kanaal?

■  Wist je dat de gezondheid van al meer 
 dan 80 baby’s opgevolgd wordt 
 in de 3xG-studie?

STORA bezocht in 2010 het bedrijf IRMM in Geel. Net als de andere nucleaire bedrijven en 
instellingen in onze regio - SCK, Belgoprocess en FBFC - wordt het onderworpen aan een 
stresstest.

STORA volgt de ontwikkelingen op. Zo waren er twee vertegenwoordigers 
aanwezig op het internationaal congres ‘Eurosafe’, waar er gesproken werd 
over de oorzaken van de kernramp in Fukushima en de stresstesten.
Daarnaast nodigde STORA Bel-V uit om begin december een toelichting te 
geven over dit alles voor de leden van STORA. Bel-V is het filiaal van FANC 
dat de controles in de Belgische nucleaire installaties uitvoert.



Blijft de nucleaire kennis in de regio 
als ook FBFC sluit?

Eind oktober raakte bekend dat het bedrijf FBFC in Dessel, waar brandstoffen 
voor kerncentrales worden gemaakt, zal sluiten. In een eerste fase, in 2012, 
zullen daardoor 120 banen sneuvelen. Een dertigtal werknemers zal nog tot 
2015 in dienst kunnen blijven. Deze sluiting is te wijten aan een dalende 
vraag aan nucleaire brandstof in West-Europa en de algemene crisis in de 
nucleaire sector na de ramp in Fukushima. De directie en de vakbonden van 
FBFC Dessel zullen de onderhandelingen starten over een sociaal plan. 

STORA ijvert voor het behoud van de nucleaire kennis in de regio. De 
jarenlange ervaringen en de competenties mogen niet uit onze streek 
verdwijnen bij de sluiting van een bedrijf. Dit is niet alleen van belang voor 
de tewerkstelling, maar ook cruciaal voor de veiligheid. Specifieke ervaring 
kan bijzonder nuttig zijn bij de ontmanteling van het bedrijf, maar kan zeker 
ook zinvol zijn voor andere nucleaire bedrijven. 

Al meer dan 50 jaar in Dessel

FBFC staat voor ‘Franco-Belge de Fabrication de Combustibles’, ofwel: 
de productie van brandstofelementen voor kerncentrales. FBFC in Dessel 
is een filiaal van de internationale groep AREVA, met hoofdkwartier in 
Frankrijk en vestigingen in 43 landen wereldwijd. De vestiging in Dessel 
opende in 1960. De belangrijkste activiteit van FBFC was de productie van 
brandstofelementen met als basisgrondstof uraniumpoeder. Dit poeder 
wordt geperst tot tabletten. Die worden dan gestapeld in buizen (‘stiften’) 
van zelfs vier meter lang. Deze brandstofstiften worden gebundeld tot 
brandstofelementen die gebruikt worden in kernreactoren.

STORA zal de sluiting van FBFC opvolgen en waken over het garanderen van de 
veiligheid voor de regio in het verdere proces.

Het nucleaire 
noodplan getest

Bij een nucleair ongeval treedt 
er een noodplan in werking, 
waarbij heel wat instanties en 
hulpdiensten betrokken worden. 
Gelukkig komt zo’n ongeval 
zelden voor. Toch is het wel zinvol 
om de procedures van nood- en 
interventieplannen regelmatig in de 
praktijk uit te testen. Dat gebeurde 
ook op 15 december 2011. 

Er werd een nucleair ongeval 
gesimuleerd in het Studiecentrum 
voor Kernenergie (SCK) in Mol en 
bij Belgoprocess in Dessel. Tijdens 
de oefening kon je horen dat de 
bedrijfssirenes getest werden en er 
reden ook wagens van hulpdiensten 
af en aan. Bij deze oefening werden 
zowel de nationale, de provinciale 
als de gemeentelijke noodplannen 
in werking gesteld, en ook de 
interne noodplannen van SCK en 
Belgoprocess. Er werd ook getest op 
welke manier de bevolking het best 
verwittigd kan worden. 

Het verloop van de oefening wordt 
nu geëvalueerd. Bedoeling is om 
waar nodig de bestaande plannen  
te verbeteren, zodat de diensten bij 
een eventueel echt ongeval optimaal 
reageren om de bevolking 
te beschermen.



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 een kunstwerk langs 
de Finse Piste in Brasel. 28 Desselaars 
hadden dit goed gezien. Suzanne Meeus 
wint een waardebon van € 25. Proficiat!

Volg stOrA nu ook op facebook
Sinds kort kan je STORA ook terugvinden op facebook! 
Op de STORA-fanpagina worden er regelmatig korte berichtjes 
geplaatst over de nucleaire actualiteit (bijvoorbeeld een link 
naar een artikel over de sluiting van FBFC, een melding van het 
testen van de nucleaire sirenes), het laatste DIGICAT-filmpje, 
STORA-activiteiten… Deze berichten verschijnen dan telkens op 
de persoonlijke facebookpagina’s van alle personen die zich ‘fan’ 
gemaakt hebben van de STORA-pagina.

Ga naar facebook en word ook fan van STORA Dessel!


