
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

‘Communicatiecentrum 
is een belangrijk project 
voor gemeente Dessel’
‘Het communicatiecentrum op 
de hoek van de Gravenstraat 
en de Kastelsedijk is één van 
de Desselse voorwaarden bij 
de berging. Samen met  NIRAS, 
STORA, MONA, het ontwerpbureau, 
de landschapsarchitect, de architecten… hebben we 
een projectgroep gevormd, waarin we de volgende 
jaren mee vorm gaan geven aan dit project.’

‘Er is nog veel werk voor de boeg en er komt van 
alles bij kijken. Naast een themapark over radioactief afval zullen 
er ook nog een podiumzaal, vergaderlokalen en een bistro komen.
Ook aan het landschap rondom het communicatiecentrum zullen 
we veel aandacht besteden. Er komen wandel- en fietspaden en er 
zal plaats voorzien worden voor kleinschalige evenementen. Het 
communicatiecentrum zal dus een aantrekkelijke ontmoetingsplaats 
worden voor alle Desselaars. Het is dan ook een belangrijk project 
voor de gemeente Dessel.’ 

Viviane Willems, schepen en ondervoorzitter STORA  
lid projectgroep communicatieparcours

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.



   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

speel het DIGICAt zomerzoekspel en win een tablet
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2014 kan je deelnemen aan het 
tweede Zomerzoekspel van DIGICAT. Met de fiets of met de wagen leg je 
een route van ongeveer 20 km af langs interessante en mooie plekjes in 
Dessel en Mol. De precieze locaties die je moet aandoen, vind je terug 
aan de hand van foto’s en locatietips. Het vertrekpunt ligt aan de Sas4-
toren in Dessel, het eindpunt aan Port Aventura in Mol. Op iedere locatie 
moet je een DIGICAT-katje weten te vinden alsook het antwoord op een 
meerkeuzevraag die op de locatie wordt gesteld. Tip: de oplossing op 
moeilijke vragen vind je zeker in een DIGICAT-filmpje! Wie alle vragen 
juist beantwoordt en ook de schiftingsvragen goed invult, maakt kans 
om een tablet-PC te winnen!

Je kan je deelnameformulier downloaden op www.stora.org of oppikken 
bij verschillende Desselse handelaars, het administratief centrum, 
de Sas4-toren... Je ingevulde formulier kan je achterlaten in de witte 
brievenbus van STORA   (aan het oude gemeentehuis). 

Hoe moet het vervolg van DIGICAt 
er uitzien?
DIGICAT is in 2010 opgestart als een proefproject 
voor de Desselse voorwaarde van een ‘digitaal 
en interactief netwerk’, als onderdeel van het 
communicatiecentrum. Ondertussen staat 
DIGICAT bijna 4 jaar online. Het huidige 
proefproject loopt ten einde in december 2014. 
Daarom maken STORA en NIRAS nu een evaluatie. 

In 2015 wordt er een volledig nieuw proefproject 
opgestart, waarvoor een nieuwe aanbesteding 
moet uitgeschreven worden. Dit is een 
overgangsfase in de aanloop naar de opening van 
het communicatiecentrum in 2018. STORA bekijkt 
nu mee hoe de toekomst van DIGICAT eruit moet 
zien. 

DIGICAT is de website en het digitaal tv-kanaal waar 
je filmpjes kan bekijken over het cAt-project én het 
gemeenschapsleven in Dessel en omgeving. 

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



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

stOrA volgt de testen op beton en bouwtechnieken op
Het laag- en middelradioactief (categorie A) afval moet 300 jaar lang van 
mens en milieu afgezonderd blijven in de toekomstige oppervlakteberging. 
Daarom is het belangrijk dat de betonnen constructie zeer robuust is en dat 
de gebruikte materialen en technieken degelijk en betrouwbaar zijn. 
In het STOLA-rapport werd als voorwaarde opgenomen dat alles vooraf 
grondig getest moest worden. Naar aanleiding hiervan worden een aantal 
proefopstellingen gebouwd op een open plek in het bos op de hoek van de 
Gravenstraat en de Kastelsedijk. Vooral de samenstelling van het beton 
en de wapening zijn van belang en zijn heel specifiek voor de berging.  

Testwanden van 11 meter hoog
Tot nu toe werd een testmodule gebouwd (in 2011) en sinds 2012 
kwamen daar nog eens vier testwanden in beton bij: één van 3 meter 
hoog en drie van 11 meter hoog (zo hoog worden straks ook de muren 
van de echte bergingsmodules). Na elke nieuwe wand werd gekeken wat 
er goed ging en wat beter kon. De voornaamste problemen hadden te 
maken met de verdichting: het stevige, maar stroeve beton in combinatie 
met het vele wapeningsstaal bemoeilijkt een goede verdichting, er ontstaan 
luchtbellen en grindnesten die vermeden moeten worden. 

Vandaag, na de bouw en evaluatie van de vierde testwand, staat NIRAS al 
heel wat dichter bij de optimale combinatie van materialen en technieken.

Vanuit STORA volgt de werkgroep Opvolging Bergingsproject de technische 
aspecten van het cAt-project op. 
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De STORA-werkgroep Opvolging Bergingsproject bracht een bezoek aan de 
testwanden die NIRAS bouwde om na te gaan hoe beton van de vereiste kwaliteit 
gemaakt én gegoten kan worden. Ook de bekleding in cortenstaal wordt er getest.



 stOrA weetjes
■  Wist je dat er 280 schapen ingezet worden om een 

gebied rond de toekomstige berging om te vormen 
 tot heidelandschap?

■  Wist je dat de Kempense afdeling van FANC vertrokken 
is uit het oude gemeentehuis van Dessel, wegens te 
weinig rechtstreekse vragen vanuit de regio?

■  Wist je dat STORA een presentatie heeft gegeven voor 
een groep Spanjaarden in Dessel en op een congres 

 in Tsjechië?

■  Wist je dat het 15de transport van Belgisch
 gecementeerd radioactief afval per boot en 

vrachtwagen van Schotland is 
 aangekomen in Dessel? 

■  Wist je dat Belgoprocess voor 
 het eerst radioactief afval uit 
 Nederland zal verwerken? 

Dessels fonds in opmaak
Er wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen van 
een berging van laag- en middelradioactief afval in Dessel. 
Dit radioactief afval is kortlevend, wat wil zeggen dat het ‘maar’ 300 jaar 
radioactief blijft. Zowel STORA (in Dessel) als MONA (in Mol) hebben 
gesteld dat als voorwaarde bij deze berging een fonds moet gecreëerd 
worden dat een meerwaarde kan betekenen in de gemeenschap, over 
een periode van 300 jaar. Op die manier kan er ook een draagvlak voor 
de berging gecreëerd worden bij de toekomstige generaties, die ook 
te maken zullen hebben met de berging, aangezien het afval 300 jaar 
radioactief blijft. 

In 2006 heeft de regering beslist dat alle voorwaarden bij de berging 
uitgevoerd zullen worden, dus ook het Lokaal Fonds. Sindsdien werkt 
STORA, samen met NIRAS en met MONA, verder aan de concrete 
uitwerking van het Lokaal Fonds. Binnen STORA werd ook een specifieke 
werkgroep Lokaal Fonds opgericht, met 14 Desselaars. 

Vanaf 2017 geld beschikbaar voor Desselse projecten
Het startkapitaal voor het Lokaal Fonds zal beschikbaar zijn na de 
bevestiging van de exploitatievergunning voor de berging – volgens 
de huidige planning zal dat zijn in 2017. Vanaf dan zullen met de 
jaarlijkse rente-opbrengsten Desselse projecten en activiteiten 
financieel ondersteund kunnen worden. Een comité bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Desselse gemeenschap zal, op basis van een 
aantal criteria, de projecten selecteren die in aanmerking komen.

Ondertussen is er nog veel werk. Er moet bijvoorbeeld bepaald worden 
hoe het basiskapitaal over de periode van honderden jaren behouden zal 
blijven. En ook de voorwaarden voor de toekenning van financiering van 
projecten moeten verfijnd en verduidelijkt worden.
In de loop van het volgende jaar zal de Stichting ‘Lokaal Fonds’ opgericht 
worden. Dit is een stichting van NIRAS, met in de Raad van Bestuur 
afgevaardigden van 
STORA en MONA. 
Er zullen namelijk 
twee deelfondsen 
zijn, één voor Dessel 
en één voor Mol. 

Uit het STOLA-rapport (2004): ‘Op korte, maar ook op lange termijn 
moeten de Desselaars voldoende meerwaarden ervaren om het draagvlak 
voor de berging zo groot mogelijk te maken. Daarom pleiten we ervoor dat 
er een fonds opgericht wordt. Met dit fonds kunnen allerhande projecten 
ondersteund of gerealiseerd worden die ervoor zorgen dat het beter leven, 
wonen en werken is in Dessel. Dit fonds moet 300 jaar meegaan, net zolang 
als er radioactiviteit in de berging aanwezig is.’



Kom naar de cAt-opendeurdagen
Op 13 en 14 september 2014 bieden NIRAS, STORA en MONA 
een unieke blik achter de schermen van het bergingsproject. Aan de 
hand van informatietentjes worden de verschillende deelprojecten van 
het cAt-project in woord en beeld voorgesteld. Je kunt ook de site zelf 
verkennen met een toeristentreintje. Iedereen is van harte welkom!

Nu het cAt-project zich duidelijk begint af te tekenen op het terrein, 
wordt een bezoek aan de site pas echt interessant. Ook de verschillende 
deelprojecten krijgen meer en meer vorm. Elk deelproject wordt 
uitgebreid toegelicht via een tiental infostandjes. Deskundigen zijn ter 
plaatse om je meer uitleg te geven en al je vragen te beantwoorden, 
over de logistieke keten, DIGICAT, de gezondheidsopvolging 3xG, 
STORA, MONA, het Lokaal Fonds, het communicatiecentrum, studies en 
onderzoek in het kader van het cAt-project, het beeldkwaliteitsplan, het 
bosbeheerplan en de demonstratieproef.

Verken de site met een treintje
Met het toeristentreintje rijd je langs de pas aangelegde kade, over de 
nieuwe ontsluitingsweg en langs de toekomstige caissonfabriek, het 
administratieve gebouw en de bergingsmodules. Tijdens de rit krijg je 
een woordje uitleg over de functie van de gebouwen, de timing van de 
bouw, de zettingsproef, de opslag van het afval en nog veel meer. 

Praktisch
De opendeurdagen vinden plaats op zaterdag 13 en zondag 14 
september, telkens van 13 tot 18 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Parkeren doe je best op de parking van Belgoprocess: Gravenstraat 73 
in Dessel.

Videoreportages maken
Gratis workshop voor 14+
Maak deel uit van een echt nieuwsteam met een 
cameraman, reporter… Je krijgt een snelcursus 
film en gaat met professionele begeleiding op 
pad. 
In de voormiddag filmen we de beelden die we 
in de namiddag monteren tot een verrassend 
nieuwsitem. Dit alles onder de deskundige 
begeleiding van Jekino.
Het resultaat zal te zien zijn op www.digicat.be! 

Waar en wanneer?
De workshop gaat door op woensdag 27 augustus 
2014,  van 10u tot 17u, in de studio van DIGICAT, 
Lorzestraat 44a in Dessel.

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf je snel in via 
info@stora.org! 
 



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 18 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige 
STORA-magazine. René Vanherck wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Volg stOrA op facebook!

Is een vervolg van de 3xG-studie haalbaar?
De STORA-werkgroep Nucleaire Thematiek volgt de nucleaire 
activiteiten op die in onze regio plaatsvinden, en daarnaast ook een 
aantal niet-technische aspecten van het cAt-bergingsproject, waaronder 
de gezondheidsopvolging ‘3xG’. Dit is een proefproject dat werd 
opgezet om in de praktijk de invulling van de STOLA-voorwaarde rond 
gezondheidsopvolging uit te testen.  
Evolutie van de gezondheid van de Desselaars
Concreet worden 300 baby’s en hun moeders uit de regio Dessel-Retie-
Mol onderzocht, wat een beeld moet opleveren van de gemiddelde 
gezondheid van de lokale bevolking. In het proefproject 3xG werd 
onder meer nagegaan of het mogelijk is om voldoende moeders te 
vinden die zich willen engageren om deel te nemen, of het mogelijk is 
om relevante conclusies te trekken uit de analyses van de 300 stalen, 
en of er voldoende lokale belangstelling is om dit onderzoek gedurende 
lange tijd verder te zetten. 
De antwoorden hierop blijken positief, maar tegelijk is ook duidelijk 
geworden dat het opzetten van een complexe en grootschalige studie 
zoals 3xG veel tijd en energie kost, meer dan initieel gedacht. Nu moet 
worden bekeken op welke manier deze studie op lange termijn kan 
worden verdergezet, zodat de evolutie van de gemiddelde gezondheid 
van de Desselaars kan worden opgevolgd doorheen de tijd. Dit najaar 
wordt hierover de knoop doorgehakt. 
300 moeders en baby’s onderzocht
Ondertussen loopt de rekrutering nog even door: verwacht wordt dat 
de 300e en voorlopig laatste deelnemende moeder zal bevallen midden 
2014. De tussentijdse resultaten (van de eerste 150 deelnemers) 
werden eind 2013 al voorgesteld op een openbare infosessie in 
Sportpark Brasel. Later zullen ook de volledige resultaten kenbaar 
gemaakt worden. Meer info vind je op www.studie3xg.be.


