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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

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.

Hoever staat het met de berging van radioactief afval?  
STORA informeert  
op 17 mei om 19u30 in parochiecentrum Witgoor

STORA nodigt alle Desselaars uit op een open informatievergadering over de stand 
van zaken van het ‘cAt-project’. De bergingsinstallatie in Dessel voor al het Belgisch 
laag- en middelactief en kortlevend afval wordt volop uitgewerkt. En ook over de 
voorwaarden die Dessel heeft gesteld valt heel wat te vertellen. 

Hoe staat het met de planning van het hele project? Wanneer begint men te bouwen? 
Wanneer zal het radioactief afval in de berging geplaatst kunnen worden?
Rudy Bosselaers, projectleider van het cAt-project bij NIRAS, legt uit: ‘We hopen 
in 2018 van het FANC de definitieve vergunning voor de berging te krijgen. Dan 
kunnen we beginnen aan de bouw. Dit betekent dat de installatie in 2022 in 
gebruik genomen zal kunnen worden.’ ‘Naast de bergingsinstallatie komen er 
nog andere gebouwen op de site.  We bouwen bijvoorbeeld ook een betonfabriek 
waar de betonnen kisten gemaakt zullen worden om de vaten met radioactief 
afval in te plaatsen’, vertelt Rudy Bosselaers. ‘De grondstoffen die nodig zijn om 
dit alles te bouwen, zullen trouwens zoveel als mogelijk aangevoerd worden over 
het kanaal, via de nieuwe kade die we daarvoor hebben aangelegd.’

Dessel heeft – naast een optimale veiligheid – ook een aantal voorwaarden gesteld. 
Één hiervan is een Lokaal Fonds waarmee er projecten in Dessel en Mol kunnen 
gefinancierd worden zodat er een meerwaarde voor de inwoners wordt gecreëerd. 
‘De lokale voorwaarden maken inderdaad integraal deel uit van het cAt-project’, 
zegt Evelyn Hooft van NIRAS. ‘De uitwerking hiervan vormt ook een werk van 
lange adem. De statuten van het Lokaal Fonds zijn ondertussen goedgekeurd, 
de eerste bestuurders zijn gekend en dus kan het fonds gesticht worden. Dit zal 
binnenkort ook gebeuren, op 3 juni.’

                                  Lees verder op de volgende pagina
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‘Een nieuw elan in de 
noodplanning’
‘Noodplanning is 
iets waar de meeste 
mensen maar weinig mee in 
contact komen, en gelukkig 
maar. Toch hechten STORA 
en de gemeente Dessel er 
veel belang aan. Toen Dessel 
de komst van een definitieve 
berging voor laag- en middelactief afval aanvaardde, was dat dan ook 
slechts op voorwaarde dat de veiligheid van de Desselaars, en dus ook 
de noodplanning, de hoogste prioriteit kreeg.’ 
‘In de aanloop naar de bouw van de berging, werken we actief mee 
aan de optimalisatie van de bestaande noodplanning. 
Sinds het publiceren van de STORA-voorwaarden (2004) werd 
al een heel aantal zaken gerealiseerd en kregen we heel wat 
gehoor bij de provincie en federale overheid die hierin de grootste 
verantwoordelijkheid hebben. Maar het kan altijd beter en daar 
werken we aan!’
‘Met de recente workshops waar alle betrokken partijen van 
verschillende niveaus met mekaar overleggen, denken we er, mede 
dankzij de steun van NIRAS en UA, toch in geslaagd te zijn een 
hernieuwd elan te geven in de ontwikkelingen rond noodplanning.’

  Kris Van Dijck
Burgemeester van Dessel 

lid van de Algemene Vergadering van STORA 

 

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

Hoe maak je een 
sportreportage?
Sinds maart organiseren DIGICAT 
en STORA, in samenwerking met de 
gemeente Dessel, afdeling info en 
vrije tijd, een aantal workshops over 
de verschillende aspecten van het 
filmmaken, met ervaren lesgevers, 
experten in hun vakgebied.

De eerste videoworkshops waren alvast 
geslaagd te noemen. Voor de volgende 
workshops is er nog plaats, zeg het 
gerust door aan familie en vrienden! 

Wil je dus graag leren filmen en 
monteren? Wil je graag Dessel of je 
vereniging in de kijker kunnen zetten 
met een filmpje? Neem dan zeker 
nog deel aan de laatste workshops, 
die zich toespitsen op het maken van 
sportreportages. 

Deze gratis workshops gaan door op 
21 mei en 4 juni, telkens van 9u tot 12u, 
in de DIGICAT-studio in de Lorzestraat.

Kijk op www.stora.org voor meer info.

INHOUD
g  Hoever staat het met berging radioactief afval in Dessel?   
g   STORA informeert op 17/05 in PC Witgoor
g  De expo van TABLOO 
g  Optimalisatie nucleaire noodplanning in regio
g  NIRAS test mortelinstallatie
g  ‘Een nieuw elan in de noodplanning’
g  Doe mee aan Desselse filmwedstrijd  

 en win een actioncam
g  Hoe maak je een  

 sportreportage? 
 

Een organisatie van DIGICAT en STORA

DEsSelSE 

FIlMweDsTrIJd

Maak een vrolijk, inspirerend, spannend of grappig filmpje over Dessel!

Doe mee aan de 

Van mei tot september 2016



 STORA weetjes
g  Wist je dat dat het Lokaal Fonds gesticht 

wordt op 3 juni 2016?

g  Wist je dat de 7 bestuurders van het 
Lokaal Fonds al aangeduid zijn?

g  Wist je dat dit voor Dessel Roel Mermans, 
Paul Bertels en Wim Smet zullen zijn?

g  Wist je dat er naar aanleiding van de 
terreuraanslagen in Brussel en het 
verhoogde dreigingsniveau, verhoogde 
beveiligingsmaatregelen van kracht 

 zijn op alle nucleaire sites? 

g  Wist je dat dit als gevolg heeft 
 dat de toegangswegen naar 
 Belgoprocess en SCK beperkt 
 zijn en strikt gecontroleerd 
 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!

Er waren 33 Desselaars die deelnamen 
aan de wedstrijd in het vorige 
STORA-magazine. Renzo Truyens wint 
een waardebon van € 25. Proficiat!

Volg STORA op facebook!

De expo van TABLOO
De hoofdattractie van TABLOO wordt de expo over radioactief afval 
en zijn ruime context. De expo wordt momenteel in detail ontwikkeld 
en uitgetekend.   
Jelke Stoop van Ontwerpbureau Bailleul geeft een voorsmaakje 
van hoe de opstellingen van de expo er uit zullen zien: ‘Er worden 
allerhande opstellingen voorzien: zowel spectaculair en grootschalig 
- zoals over de Big Bang - tot individueel en interactief - zoals in 
virtual reality in een kerncentrale rondlopen.’

‘Je krijgt ook 4D-ervaringen: zo lijk je met een “lift” af te dalen naar 
een labo 200 meter onder de grond. En er komen spelelementen en 
artistiek mooi uitgewerkte opstellingen’, vertelt Jelke. 
‘Naast de thema’s ‘wetenschap’ en ‘beheer van radioactief afval’, zet 
het thema ‘mens en tijd’ de bezoeker aan het denken over zijn eigen 
waarden, over de toekomst...’ 

We hebben er alle vertrouwen in dat een bezoek aan de expo voor 
jong en oud een leerrijke beleving zal zijn!

NIRAS test mortelinstallatie 
NIRAS besteedt extra veel zorg aan het beton dat gebruikt moet 
worden in de berging. Welk type is het best geschikt? Op welke manier 
en in welke omstandigheden kan dat het best verwerkt worden? 
Vandaar dat NIRAS ook een uitgebreide test uitvoerde voor de 
mortelinstallatie die later gebruikt zal moeten worden.

Eind maart brachten leden van STORA en MONA een bezoek aan een
nieuwe proefopstelling van NIRAS. Het gaat om een grootschalige 
test (als aanvulling op de eerdere labo-proeven) van de cementeer-
installatie waarmee later de mortel gemaakt zal worden om de 
afvalvaten vast 
te zetten in de 
betonnen kisten 
(‘monolieten’). 

De test gebeurde 
grotendeels op 
ware schaal. Tijdens 
het aanmaken en 
pompen van de 
mortel, werden 
op verschillende 
tijdstippen stalen 
genomen. Zo 
kon NIRAS de 
verpompbaarheid 
van de mortel goed 
opvolgen.

Er werden ook drie 
prototypes van 
betonnen kisten, 
met daarin nep-
radioactief afval, 
opgevuld met 
mortel en afgewerkt 
zoals dat later in 
de verpakkings-
installatie (‘IPM’) 
ook zal gebeuren. 

Op www.DIGICAT.be 
kan je een filmpje over 
deze test bekijken!

Wat heeft TABLOO te bieden aan de Desselaars? 
STORA informeert 
op 17 mei om 19u30 in het parochiecentrum van Witgoor

Op vraag van Dessel komt er bovendien een communicatiecentrum, waar je 
terecht kan voor alle informatie over het cAt-project, maar dat ook een 
echte ontmoetingsplaats moet worden voor de Desselaars. Hoever staat 
het daarmee?
‘Het communicatiecentrum zal op de hoek van de Kastelsedijk en de 
Gravenstraat komen. De bouwaanvraag is ingediend, het is de bedoeling 
om in 2017 de werken te starten. Het centrum heeft trouwens al een 
naam gekregen: TABLOO’, aldus Evelyn Hooft. 
‘Dit is allemaal in samenwerking met STORA en MONA gebeurd: het 
ontwerp, de te voorziene ruimtes, het landschapspark errond 
en de expo over radioactief afval werden samen uitgedacht. 
De Desselaars zullen er vanaf 2020 terecht kunnen.’

Wil je meer weten over het cAt-project? 

Hoe zal de bergingsinstallatie eruit zien? 

En wat zal TABLOO te bieden hebben 

voor de Desselaars en de verenigingen? 

Op de open informatieavond zal dit alles uitgebreid toegelicht 

worden. U krijgt er een antwoord op uw vragen.

Afspraak op dinsdag 17 mei om 19u30 

in het parochiecentrum van Witgoor, Meistraat 150. 

STORA nodigt u nadien graag uit voor een drankje. 

Optimalisatie van de nucleaire 
noodplanning in de regio
Op 19 april vond op het SCK een 
workshop plaats rond nucleaire noodplanning. 
Die werd voor de tweede keer georganiseerd door 
NIRAS en Universiteit Antwerpen, en kadert in de 
Desselse voorwaarde die stelt dat de regionale 
nucleaire noodplanning moet 
geoptimaliseerd worden. 

De meeste van de ongeveer 
vijftig deelnemers waren 
vertegenwoordigers 
van de diensten en 
organisaties die 
betrokken zijn bij de 
noodplanning. Naast de 
gemeentelijke, provinciale 
en federale overheden, zijn 
dat bijvoorbeeld ook de politie, de 
brandweer, de civiele bescherming en 
medische diensten. 

De workshop wil een forum zijn waar de 
betrokken partijen mekaar kunnen vinden en 
mekaar kunnen informeren over de wederzijdse 
bekommernissen, uitdagingen en verwachtingen. 
.


