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De Desselse voorwaarden bij de berging van 
laag- en middelradioactief kortlevend afval  
in de gemeente

VEILIGHEID
g  Maximale voorzieningen
g  Controles
g  Opvolging milieu

OPENHEID
g  Communicatie- en 
 informatiecentrum 
g  Digicat 
g  Contact- en ombudsdienst
g  Blijvende inspraak van de  
 bevolking via STORA 

DESSEL PLUS
g  Lokaal Fonds 
g  3xG gezondheidsstudie 
g  Wetenschappelijk doe-centrum  
g  Ontmoetingsplaats voor Desselaars

DESSEL GROEIT
g  Behoud nucleaire kennis
g  Maximale tewerkstelling 
g  Mobiliteit 
g  Ruimtelijke ordening

DESSEL 2300
g  Sluitende financiering
g  Verderzetting alle voorwaarden
g  Gedurende de hele levensduur 
 van het cAt-project

‘Aan de slag met de  
voorwaarde “optimalisatie 
van de noodplanning” ’ 
‘Met de Universiteit Antwerpen 
hebben we een rapport uitgewerkt 
over de nucleaire noodplanning in 
Mol en Dessel. De voorwaarden die 
STORA en MONA stelden omtrent de 
optimalisatie van de noodplanning in de regio vormden de aanleiding 
voor het rapport. Aan de hand van interviews met brandweer, 
politie, medisch personeel, Civiele Bescherming, communicatie- 
en noodplanambtenaren werden de feiten geschetst en de 
verschillende meningen opgetekend. Zo hebben we een reeks 
verbeterpunten opgelijst die specifiek zijn voor elke discipline. Daarnaast 
waren er ook bredere conclusies, over de beslissingsniveaus heen.

Op basis hiervan hebben we een workshop georganiseerd op 29 januari. 
Daar kwamen verschillende noodplanners van het provinciale en federale 
niveau toelichting geven bij enkele veranderingen in het wetgevende 
kader. Samen met lokale actoren in de noodplanning, verzorgden zij ook 
informatiesessies in kleinere groepjes. Door de brede en talrijke opkomst 
zijn we er in geslaagd om zowel informatie te verschaffen over diverse 
thema’s binnen de nucleaire noodplanning als interactie te creëren  
tussen de         verschillende betrokkenen op lokaal én federaal niveau.’

 Marlies Verhaegen, onderzoekster bij Universiteit Antwerpen  
raadgevend lid van de Algemene Vergadering van 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.

Infoavond toekomstig communicatiecentrum: 
een veelzijdig bezoekers- en gemeenschapscentrum 
Binnen het cAt-project werkt NIRAS aan de voorbereiding van een 
bergingsinstallatie voor radioactief afval in Dessel. Laag- en middelactief 
kortlevend afval zal er veilig geborgen worden. Naast de industriële gebouwen 
komt er ook een ambitieus communicatiecentrum en landschapspark, in de 
Gravenstraat op de hoek met de Kastelsedijk.   
Kloppend hart van en voor de regio
In het communicatiecentrum ontdek je vanaf 2019 
alles over het beheer van radioactief afval en 
de context daarvan. Maar het zal ook een ontmoetingsplek zijn voor de 
Desselaars, met een theaterzaal waar optredens kunnen plaatsvinden, lokalen 
die multifunctioneel gebruikt kunnen worden en aantrekkelijke horeca. Het 
Desselse verenigingsleven zal er dus zijn zijn plek vinden én het wordt ook 
een toeristische trekpleister voor wie de streek wil ontdekken. De ruimte rond 
het communicatiecentrum wordt opgewaardeerd tot een ecologisch waardevol 
landschapspark met wandel- en fietspaden. 

Ontwerp ontsluierd
De architecten van Bovenbouw en ONO-architectuur bedachten 
een architectuurconcept dat de uiteenlopende functies van het 
communicatieparcours samenbrengt, met ruimte voor de ideeën van alle 
betrokkenen. Op dinsdag 24 februari brengen ze het finale ontwerp in woord 
en beeld tot leven. Ontwerpbureau Bailleul gunt je zelfs al een blik op wat 
er in de toekomstige expo te beleven zal zijn.

Benieuwd naar dit bijzondere project? 
Wees er dan zeker bij op 24 februari 2015 om 19u30 
In de conferentiezaal van VITO (Boeretang 200 in Mol). 
Schrijf je in via info@stora.org. 
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STORA-promotie op uw 
Desselse activiteit?
Om onze doelstellingen en 
werking beter bekend te 
maken wil STORA promotie 
voeren op activiteiten van de Desselse 
verenigingen. In ruil voor deze promotie 
kent STORA aan de verenigingen een 
vergoeding toe. De mate waarin STORA 
haar werking kan voorstellen, staat 
in verhouding met de vergoeding die 
gegeven kan worden aan de vereniging. 
Mogelijkheden zijn: het opnemen 
van het logo van STORA of een 
advertentiepagina in de reclame; het 
opstellen van informatiepanelen of een 
banner tijdens het evenement... 

Organiseert uw Desselse vereniging 
een activiteit die hiervoor in aanmerking 
kan komen? Dien dan een aanvraag in 
bij STORA via info@stora.org! 
Vermeld zeker over welke activiteit het 
gaat, hoeveel publiek er verwacht wordt 
en op welke manier STORA er promotie 
kan voeren. Elke aanvraag wordt 
besproken door de Raad van Bestuur 
van STORA. De aanvraag moet wel één 
maand vooraf ingezonden worden.

Op www.stora.org kan u het protocol 
nalezen dat hierover opgesteld is.
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DIGICAT nog altijd te bekijken via website en app
Wist u dat er al meer dan 60 filmpjes gemaakt zijn over het 
cAt-project? U kon hierin bijvoorbeeld de voortgang opvolgen 
van de werken aan de kade of de ontsluitingsweg. Of wilt u het 
fijne weten van de testwanden die er gemaakt zijn in het bos aan de 
hoek van de Gravenstraat? Hoe zal de bergingssite voor laagradioactief 
afval er in de toekomst uit zien? Wat is de functie van STORA en MONA? 
Welke onderzoeken gebeuren er allemaal? Hoever staat het met het 
communicatiecentrum? Of met de 3xG-gezondheidsstudie? U kan het 
allemaal terugvinden in de cAt-filmpjes op www.digicat.be.
Daarnaast vind je op DIGICAT meer dan 140 filmpjes over Dessel, 
Mol en omgeving, gemaakt door de DIGICAT-vrijwilligers. 

Sinds 1 februari 2015 kan u de DIGICAT-filmpjes niet meer bekijken achter 
de rode knop van RTV, maar wel nog steeds via de website www.digicat.be 
en via de DIGICAT app, die u gratis kan downloaden op uw smartphone of 
tablet. Dit is een gevolg van het feit dat het contract van NIRAS met RTV voor 
de uitwerking en begeleiding van het proefproject DIGICAT ten einde liep op 
31/12/2014. 

Een nieuw onderzoek moet duidelijk 
maken hoe het DIN (digitaal interactief 
netwerk), één van de Desselse 
voorwaarden bij de berging, beter 
ingevuld, uitgevoerd en bestendigd kan 
worden in de toekomst.  

Omdat er geen vacuüm mag ontstaan 
in de aanloop naar een nieuw 
proefproject voor het DIN, vindt 
STORA het belangrijk dat DIGICAT 
in de tussentijd voortgezet wordt. 
Dit betekent dat de mensen van 
RTV de vrijwilligers nog begeleiden, 
projecten uitwerken en de 
website onderhouden.

Wat te doen bij een nucleair ongeval?

g  Blijf binnen of ga naar binnen
g  Sluit ramen en deuren
g  Luister naar de radio en kijk tv
g  Telefoneer niet onnodig
g  Laat de kinderen op school

ONTHOUDEN



 STORA weetjes
g  Wist je dat het cAt-project enkel een oplossing biedt 

voor het laag- en middelactief kortlevend afval?

g  Wist je dat NIRAS daarnaast nog volop werkt aan  
een oplossing voor het hoogactief langlevend  
afval, dat warmte afgeeft?

g  Wist je dat deze oplossing nog niet voor morgen is? 
 En dat het onderzoek ernaar nog volop bezig is? 

g  Wist je dat er in het kader daarvan in het ondergronds 
labo bij SCK een grootschalig experiment opgestart 
wordt om de klei te verwarmen tot 80°C?

g  Wist je dat zo het effect gesimuleerd  
wordt van dat warme afval op de 

 ondergrondse kleilagen?

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 17 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige 
STORA-magazine. Willy Van Gool wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Volg STORA op facebook!

‘We willen allemaal dat onze 
kleinkinderen in een veilige 
omgeving kunnen opgroeien en 
nog mee kunnen genieten van de 
voordelen bij de berging.’

650 meter diep geboord  
doorheen twee ondergrondse kleilagen
Begin november startte NIRAS met een boring in de velden van Mol-
Postel. Bedoeling was om tot op 600 meter diep stalen te nemen van 
de ondergrond, en meer bepaald van de kleilagen. In onze regio zitten 
namelijk twee kleilagen in de ondergrond : eerst de Boomse klei en 
daaronder de Ieperiaanse klei. Omdat deze lagen zich dieper bevinden 
dan verwacht, moest dieper worden geboord dan eerst gepland. 
Uiteindelijk werd tot 650 meter diep geboord! STORA bracht een 
bezoek aan de werf.

Omdat het boorgat continu moest openblijven, werd er dag en nacht 
doorgewerkt in ploegen. De werken werden begin januari succesvol 
afgerond, weliswaar met enige vertraging. Onderweg waren er enkele 
technische problemen met de boormachine. Ook de zandsteenlagen 
die tussen de kleilagen in zitten, en die harder waren dan verwacht, 
hebben als gevolg gehad dat er overgeschakeld moest worden op een 
andere manier van boren. Hierdoor moest de 500 m lange stangentrein 
een aantal keren in- en uitgebouwd worden, wat verschillende dagen 
heeft geduurd. 

De volgende jaren zullen allerhande analyses uitgevoerd worden op 
de kleistalen die bovengehaald werden. Ook de zandige lagen zullen 
onderzocht worden. Op die manier zal NIRAS veel nuttige informatie 
halen uit de boring en zal de kennis van de ondergrond gevoelig 
verbeteren. De boring past in het uitgebreide onderzoek naar de 
geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend afval. In het 
ondergrondse labo HADES bij SCK in Mol voert NIRAS al meer dan 35 
jaar wetenschappelijk onderzoek uit naar diepe berging. Dit onderzoek 
wordt nu verdergezet met de nieuwe bodemstalen. Zolang de federale 
regering geen beslissing heeft genomen over de berging van het 
Belgisch hoogactief afval, blijft het een onderzoek. Er wordt nu dus 
zeker nog niet gezocht naar een bergingslocatie voor dit type van afval. 

Stijn Vanherck, lid sinds 2014
‘Het is uitermate belangrijk dat mensen - ook 
jonge mensen - uit de omgeving mee op de 
hoogte blijven van wat er precies gebeurt en 
daarbij betrokken zijn, precies omwille van het 
feit dat het een project is van lange duur: 300 
jaar. We willen toch allemaal dat onze kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen enzoverder in 
een veilige omgeving kunnen opgroeien en mee 
kunnen genieten van de voordelen die aan de 
berging verbonden zijn.’ 
‘Van STORA mag men verwachten dat het de 
belangen van de Desselse burgers, verenigingen, 
bedrijven, handelaars... in het cAt-project ten 
volle behartigt. Zo blijven de Desselaars goed 
geïnformeerd, kan er een groot draagvlak voor het 
project behouden blijven en kan men in Dessel 
ook effectief van de voordelen genieten.’ 

‘Het is belangrijk dat er een zichtbaar en voelbaar 
positief gevolg is voor Dessel en zijn inwoners, 
bijvoorbeeld door het communicatiecentrum waar 
ook Desselse verenigingen 
activiteiten zullen kunnen 
organiseren, door de 
tewerkstelling in en 
rond de site en door het 
Lokaal Fonds dat lokale 
projecten mee financieel 
kan ondersteunen.’

Waarom zijn 70 Desselaars lid van STORA?
STORA is een vzw die samengesteld is uit vrijwilligers, 
Desselaars die samen het lokale gemeenschapsleven, 
het bedrijfsleven en de politiek vertegenwoordigen. In de 
werkgroepen van STORA zijn ook individuele Desselaars welkom. 

Ondertussen kunnen we in STORA (en voorganger STOLA) 
al 15 jaar lang rekenen op de inzet van rond de 70 vrijwilligers! 
Waarom zijn zij lid van STORA? Wat verwachten ze van STORA? 
Wij laten hier graag enkele van hen aan het woord:

Theo Van Reusel, lid sinds 2005
‘Ikzelf ben een nucleaire leek, het 
maatschappelijk aspect van het cAt-project 
interesseert mij dan ook meer dan het 
technische. Maar het is goed dat er in STORA 
ook mensen zitten die wel een nucleaire 
achtergrond hebben, zodat we samen alle 
aspecten van het cAt-project degelijk kunnen 
opvolgen, zowel de technische als de maatschappelijke.’ 

‘Bij de maatschappelijke voorwaarden is er bijvoorbeeld het Lokaal 
Fonds, dit is de financiële tegemoetkoming die overeengekomen is 
met de Desselse gemeenschap als appreciatie voor het leveren van 
een oplossing voor een tot dan toe onoplosbaar Belgisch probleem, 
namelijk het vinden van een plek waar het laagradioactief afval 
definitief geborgen kan worden. Het is belangrijk dat dit fonds er ook 
echt komt en dat we er als Desselaars ook echt iets over te zeggen 
hebben. De besprekingen hierover met financiële en andere experten 
zijn leerrijk. Boeiend om te zien hoe zoiets tot stand komt en wat 
er allemaal bij komt kijken. Jammer is wel dat het allemaal zo lang 
duurt. Zelf kan je de vertragingen nog wel plaatsen, maar voor de 
mensen die er iets verder af staan, zal het moeilijker te volgen zijn.’

Herman Vaessens, lid sinds 2013
‘Ik vertegenwoordig de Desselse economische 
actor (middenstand, bedrijven en vakbonden)  
in de Raad van Bestuur van STORA. Daarnaast 
zit ik ook in de STORA-werkgroep Opvolging 
Bergingsproject, waar elke maand iemand, 
meestal een lid van het cAt-projectteam  
komt vertellen waar ze mee bezig zijn.’ 

‘Ik vind het goed en zeer terecht dat we over de technische aspecten van 
de berging veel en duidelijke informatie krijgen, net als over de andere 
nucleaire bedrijven die hier gevestigd zijn. Zo weten we wat er in onze 
gemeente allemaal gebeurt. Als ik vergelijk met vroeger, toen was het 
nucleaire eerder een blinde vlek. De rol van STORA mag anderzijds ook 
niet overdreven worden: de technische controles, de vergunningen en zo, 
dat is de taak van de overheid (FANC), niet van STORA. Ook het FANC komt 
trouwens geregeld in de werkgroepen langs, zodat we ook hun visie op  
de zaak te horen krijgen.’

‘Ik vind het ook belangrijk dat de werkgelegenheid die voortkomt uit het 
cAt-project zoveel mogelijk ingevuld wordt door bedrijven uit de streek.’

Francine Vandeweyer, lid sinds 1999
‘Toen er een oproep in “De Desselaar” stond, heb 
ik mij ingeschreven voor de werkgroep Inplanting 
en Inrichting van, toen nog, STOLA. Vermits er ook 
individueel geïnteresseerden mochten deelnemen, 
was dit een kans om het hele proces van dichtbij 
mee te maken. Ondanks het feit dat ik niet 
technisch onderlegd was, ben ik aanvaard en 
heeft men moeite gedaan om alles begrijpelijk 
uit te leggen.’             

‘Ik vond het belangrijk om lid te zijn van deze organisatie om op de hoogte 
te blijven van alles wat met het nucleaire te maken heeft. Wat er nu wordt 
beslist, heeft wel zijn impact op de latere generaties, waaronder onze 
kinderen, kleinkinderen...’          

‘Ik verwacht van STORA dat de organisatie goed de oren en ogen 
openhoudt en zich bekommert om het welzijn van de regio. Mijn hoop is 
dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden vermits elke partij toch 
steeds het beste voor heeft met onze mensen.’

Wil jij ook meer weten over het nucleaire Dessel? 
Ben jij voldoende op de hoogte van de berging van 
laagradioactief afval die gepland is in Dessel? 
En hoe zit dat juist met dat communicatiecentrum? 
Of dat Lokaal Fonds? 
Word lid van STORA en kom het te weten!

STORA-leden bezoeken de werf van de diepe 
boring in Postel.

‘Jammer is wel dat het allemaal zo lang duurt. 
Zelf kan je de vertragingen nog wel plaatsen, 
maar voor de mensen die er iets verder af staan, 
zal het moeilijker te volgen zijn.’


