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‘De Desselaars moeten 
beter worden van dit 
engagement’

‘Toen Dessel zich 10 jaar geleden 
bereid toonde om een deel van 
de nucleaire afvalproblematiek 
mee te helpen oplossen, hebben 
we terecht gevraagd hier iets 
tegenover te stellen. De oprichting 
van een Lokaal Fonds met financiële middelen voor allerlei 
lokale projecten in Dessel was één van de voorwaarden.’ 

‘De afgelopen maanden heb ik, samen met een aantal collega’s uit STORA, 
MONA en NIRAS, mee mijn schouders gezet onder de uitwerking van 
de basisprincipes en structuren van het Fonds. Stevig debatwerk, maar 
we willen dit goed doen: het gaat over heel wat geld dat goed beheerd 
moet worden en dit 300 jaar lang. De huidige bevolking in Dessel, én vele 
toekomstige generaties, moeten immers beter worden van het engagement 
dat wij nu zijn aangegaan.’

    Roel Mermans, lid van de Algemene Vergadering 
en de werkgroep Nucleaire Thematiek 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.



   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 

Speel het DIGICAT-zomerzoekspel 
en win een tablet!
Van 27 juni tot en met 30 augustus 2015 kan je deelnemen aan het 
derde Zomerzoekspel van DIGICAT. Je vertrekt aan de Sas4-toren en 
legt met de fiets een route van ongeveer 20 km af doorheen Dessel. 
Op tien locaties vind je een DIGICAT-katje met daarbij telkens een 
vraag. Wie alle vragen juist beantwoordt en ook de schiftingsvragen 
goed invult, maakt kans om één van de tablets te winnen!

Deelnameformulieren met de routebeschrijving kan je downloaden 
op www.digicat.be of www.stora.org of oppikken in de bibliotheek, 
het administratief centrum, de Sas4-toren of bij STORA. 
Je ingevulde formulier kan je bij de Sas4-toren of in de brievenbus 
van STORA (in het oude gemeentehuis) droppen. 

Kijk naar de nieuwste filmpjes op DIGICAT
De voorbereidingen voor Graspop Metal Meeting 2015, 
de Desselse zeepkistenrace en de Special Olympics. 
Dat zijn de nieuwste filmpjes die te zien zijn op DIGICAT! 

Of wil je de eerste beelden zien van het voorontwerp van het 
communicatiecentrum? Ook voor dit of andere filmpjes over het 
cAt-project kan je terecht op www.digicat.be!

Test alarmsirenes op 2 juli  
In Dessel, Mol en Geel zijn er verschillende 
bedrijven waar gewerkt wordt met radioactieve 
materialen. Daarom staan er op verschillende 
plaatsen elektronische alarmsirenes, die de 
bevolking moeten waarschuwen 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, elk bedrijf 
heeft daarvoor een eigen planning.

Gaat het alarm echt af? Dan is je huis de beste 
bescherming! Kijk in het gele   kader 
hieronder wat je moet doen 
bij een nucleair ongeval.

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



vzw Studie- en Overleggroep Radioactief Afval Dessel 

www.stora.org

STORA bezoekt buitenlandse bergingsinstallaties 
Waar kernenergie geproduceerd wordt, wordt ook radioactief afval 
geproduceerd. Er staan kerncentrales in zowat de helft van alle Europese 
landen en de regel is dat iedereen moet instaan voor de veilige berging 
van zijn eigen afval. Vandaag worden de plannen getekend voor de 
berging van het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval, in Dessel. 
Voor het hoogactief afval is men zover nog niet. 

Ondertussen ging STORA zijn licht opsteken in twee landen waar al 
minstens twintig jaar een bergingsinstallatie voor laagactief afval in 
werking is: Frankrijk en Spanje.
 
Vijftien leden van de STORA-werkgroepen Opvolging Bergingsproject en 
Nucleaire Thematiek brachten een bezoek aan de oppervlakteberging van 
El Cabril, in de buurt van Cordoba in Andalusië. Sinds 1992 wordt daar 
het Spaanse laag- en middelactief afval geborgen volgens het principe 
dat ook in Dessel zal worden toegepast: vaten met geconditioneerd 
afval worden in ‘monolieten’ (een soort betonnen kisten) geplaatst en 
geborgen in grote betonnen bergingsmodules. We kregen een rondleiding 
in het informatiecentrum, het conditioneringsgebouw waar de vaten met 
radioactief afval worden herverpakt, en de controlekamer van waaruit 
alles op afstand gestuurd wordt.

Leden van de NIRAS-STORA-MONA-werkgroep Behoud van het Geheugen 
en van de STORA-werkgroep Communicatie brachten ook een bezoek aan 
de Franse bergingsinstallatie voor kortlevend afval in Soulaines-Dhuys: 
het Centre Stockage de l’Aube. De installatie ligt in het departement Aube 
in Noord-Frankrijk, nabij Troyes, en is operationeel sinds 1992.
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 STORA weetjes
g  Wist je dat het architectuurontwerp voor het 

communicatiecentrum zo goed als af is?

g  Wist je dat dit de vorm krijgt van een robuuste, 
betonnen tafel met daaronder verschillende 

 kleinere gebouwen?

g  Wist je dat TABLOO de naam wordt voor het 
toekomstige communicatiecentrum? 

g  Wist je dat TABLOO esperanto is voor ‘tafel’, 
 wat natuurlijk verwijst naar het concept van 
 het gebouw, en indirect ook naar overleg 
 en samenwerking: ‘samen aan tafel 
 overleggen’?

Hoe doen andere landen het?
Zowel in Frankrijk als in Spanje konden de STORA-leden met 
eigen ogen zien hoe het bergen van radioactief afval concreet in 
zijn werk gaat. In Spanje en meer nog in Frankrijk (het land met 
de meeste kerncentrales en het meeste radioactief afval) is er veel 
ervaring op dat vlak. De Belgische installatie zal in grote lijnen 
werken volgens de daar toegepaste principes. In de praktische 
uitwerking zijn er wel een aantal verschillen die voortkomen uit 
verschillen 
in onder 
meer de 
aard van 
het afval, de 
manieren 
waarop 
het afval 
verwerkt 
en verpakt 
wordt, de 
nationale 
wetgevingen, de plaatselijke geologie (natuurlijke barrières) en de 
toegepaste bouwtechnieken (geconstrueerde barrières). 
 
Verschil met de Belgische plannen
Wat men bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje niet 
voorzien heeft en in Dessel wel, is een vast permanent dak 
boven alle modules en een inspectieruimte onder het volledige 
oppervlak van alle modules. Deze zorgen zowel boven als onder 
de installatie voor een extra bescherming voor mens en milieu. 
Het dak beschermt de berging nog beter tegen de invloeden van 
weer en wind. Het zal immers enkele tientallen jaren duren eer al 
het afval is overgebracht en de berging kan worden afgesloten.

Nog een 
verschil 
met het 
buitenland 
is dat men 
in Dessel 
het principe 
van de 
co-design 
hanteert. 
Zowel in de ontwerpfase als bij de realisatie werkt NIRAS nauw 
samen met de partnerschappen STORA en MONA. Onder andere 
het vast dak en de inspectieruimte zijn hiervan een gevolg. 

Tenslotte moet ook gezegd dat het pakket aan bijhorende 
maatschappelijke voorwaarden in België ruimer is dan elders.

Deze Spaanse bergingsmodules zijn al 
gevuld en afgesloten. 

15 Desselaars bezoeken de berging voor 
laagradioactief afval in Spanje.

Een simulatiefoto van hoe de berging in Dessel
er zal uitzien, met een vast dak.



Sluitende financiering 
van  het cAt-project 
Het cAt-project zal in totaal ongeveer 
1,3 miljard euro kosten. Vanwaar komt 
dat geld en is de financiering sluitend? 
NIRAS gaf een toelichting hierover 
in de STORA-werkgroep Opvolging 
Bergingsproject. 

Het cAt-project wordt gefinancierd 
vanuit 2 verschillende NIRAS-fondsen. 
Allebei worden ze gespijsd door de 
producenten van het radioactief afval, 
volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. 
Alle technische aspecten van de berging 
worden betaald vanuit het ‘Fonds op 
Lange Termijn’ of ‘FLT’. Het FLT is een 
fonds dat al lang bestaat, en waarin de 
afvalproducenten geld storten volgens 
de hoeveelheid radioactief afval die ze 
aan NIRAS afleveren.

Door de voorwaarden die Dessel aan 
de berging gekoppeld heeft, heeft het 
cAt-project ook een maatschappelijk 
luik. Om de financiering van dit 
maatschappelijk luik mogelijk te maken, 
werd in 2010 (bij wet) een nieuw fonds 
opgericht: het ‘Fonds op Middellange 
Termijn’ of ‘FMT’. 

Concreet zal dit FMT alle zaken 
financieren die specifiek ten dienste staan 
van de gemeenschap, zoals het Lokaal 
Fonds, gemeenschapstelevisie en het 
gezondheidsonderzoek 3xG. Het FMT zal 
130 miljoen euro (geïndexeerd) bevatten, 
waarvan het grootste deel bestemd is voor 
het Lokaal Fonds. De geleidelijke storting 
van het geld begint wel pas als de 
vergunning voor de berging is afgeleverd, 
volgens de huidige planning in 2017. Het 
volledige bedrag moet beschikbaar zijn 
als de berging operationeel is, in 2021.
 

300ste 3xG-baby geboren
3xG (Gezondheid-Geboorten-Gemeenten) is een wetenschappelijke 
studie waarin de gezondheid van de inwoners van Dessel, Retie en Mol 
wordt onderzocht. De studie onderzoekt de invloed van de leefomgeving 
op de gezondheid. 

Er wordt onder andere gekeken naar de invloed van zware metalen 
en allerlei chemische en synthetische stoffen die voorkomen in het 
milieu, maar ook van het gebruik van dagelijkse producten als shampoo, 
schoonmaakmiddelen, cosmetica… 
In eerste instantie worden pasgeboren baby’s onderzocht, omdat zij het 
meest gevoelig zijn aan schadelijke factoren. De gezondheid van de 
deelnemende baby’s wordt ook verder opgevolgd tot ze volwassen zijn.

Dankuwel deelnemers!
Op 10 mei 2015 werd de 300e 3xG-baby geboren, waarmee de eerste 
groep van 300 baby’s compleet is. Samen met het 3xG-team dat de studie 
uitvoert, is STORA zeer verheugd over het feit dat er in Retie, Mol en 
Dessel 300 moeders hebben meegewerkt aan de studie. Een minimum van 
300 deelnemers was nodig om statistisch relevante uitspraken te kunnen 
doen over de gemiddelde gezondheidstoestand van alle inwoners. 
De resultaten van de analyses op de eerste 150 stalen vind je op de 
3xG-website: www.studie3xg.be.   

Begin juni werden alle 300 deelnemende gezinnen uitgenodigd op 
het Zilvermeer in Mol voor een 3xG-familiedag, waarop de deelnemers 
konden kennis maken met elkaar en met het team dat het onderzoek 
uitvoert. 

3xG als opvolging van uw gezondheid 
3xG is een proefproject waarin nagegaan wordt of de STORA-voorwaarde 
over gezondheidsopvolging effectief op deze manier kan worden ingevuld 
op lange termijn. Wanneer de vergunning voor de cAt-berging een feit is 
(verwacht in 2017), kan de proeffase worden omgezet in de definitieve 
realisatie van de voorwaarde. 



Volg STORA op facebook!

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 36 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige 
STORA-magazine. Dirk Bertels wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Natuurontwikkeling deel van het cAt-project 
Ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals, ongeveer ter 
hoogte van sas 6, ligt een terrein van in totaal zo’n 80 hectare 
dat door NIRAS werd verworven in het kader van de cAt-berging. 
Slechts een deel van dat terrein zal effectief gebruikt worden 
voor de bergingsinstallatie. De rest is een bosrijk gebied waarvoor 
een natuurbeheerplan werd uitgewerkt met de bedoeling er een 
landschappelijke meerwaarde te creëren.

Om dit verder uit te werken werd een werkgroep opgericht met 
leden van STORA en MONA én belanghebbenden uit de regio: 
de milieuraad van Dessel, verschillende natuurverenigingen, 
de wildbeheereenheid, Lidwina Stichting, Agentschap 
Natuur en Bos, Prinsenpark, vzw Kemp, en ook BUUR 
en DELVA landschapsarchitecten. Eind mei bracht de 
werkgroep een bezoek aan het terrein.

Bosbeheerplan uitgewerkt voor zone rond de toekomstige berging
Wat houdt het natuurbeheerplan in? Het uniforme naaldbos wordt 
omgevormd naar een gevarieerd bos, met speciale aandacht voor de 
bosranden. Om dit waar te maken zal eerst en vooral werk gemaakt 
worden van het kappen van exoten (Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik). Het bestaande naaldbos wordt uitgedund om 
plaats te maken voor uitschietende loofbomen. Aan de noordkant 
van het pad langs de Hooibeek werden al Amerikaanse eiken 
verwijderd. Deze zone zal in het najaar opnieuw aangeplant worden.

Er worden ook 
kansen geboden om 
opnieuw heide te 
laten ontwikkelen 
in het gebied en er 
zullen ook poelen 
ontstaan op open 
plekken. Zo wordt 
het traditioneel 
Kempens landschap 
in ere hersteld. Om 
heide de kans te 
geven om zich te 
ontwikkelen wordt 

er een kudde van 280 schapen ingezet die telkens gedurende twee 
weken specifieke zones begrazen.
 

Landschapspark rond communicatiecentrum 
Aan het toekomstige communicatiecentrum, op de hoek van de 
Kastelsedijk met de Gravenstraat, zal een landschapspark aangelegd 
worden, met de nadruk op natuurontwikkeling en recreatie. 
Dit staat los van het andere terrein. Vanaf 2017 zullen de werken 
aan het communicatiecentrum en aan het landschapspark starten.


