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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.

STORA komt naar je toe
STORA wil dit jaar bij de Desselse verenigingen over de 
vloer komen om zoveel mogelijk Desselaars te informeren 
over wat STORA voor u betekent. Want de thema’s waar STORA mee 
bezig is, belangen alle Desselaars aan. Denk maar aan de toekomstige 
berging van laagradioactief afval, het Lokaal Fonds dat gesticht is of het 
informatie- en ontmoetingscentrum TABLOO dat eraan komt.

Via de Desselse verenigingen willen we zoveel mogelijk Desselaars 
informeren. Stijn Vanherck, voorzitter van de STORA-werkgroep 
Communicatie: ‘We vinden het als werkgroep heel belangrijk dat we niet 
alleen de Desselaars die in STORA actief zijn mee hebben, maar dat ook 
de rest van de Desselse bevolking op de hoogte blijft van de stand van 
zaken van de berging voor radioactief afval die er in Dessel gaat komen.’

‘Een voorstelling als deze neemt het wantrouwen bij de 
Desselaars toch wat weg’
Begin februari was STORA welkom op een vergadering van KVLV Dessel, 
voor 68 aanwezigen. De reactie van enkele KVLV-leden: ‘De uitleg was 
zeer verstaanbaar. Onze mensen toonden interesse, na de voorstelling 
bleven de vragen maar komen!’ ‘Ik vind het geruststellend dat alle 
Desselaars die belangstelling hebben in deze materie zich kunnen 
engageren in één van de werkgroepen van STORA.’ ‘Een voorstelling als 
deze neemt het wantrouwen, dat er nog steeds is onder de Desselse 
bevolking, toch wat weg, denk ik.’
STORA was ook al te gast bij Jeugdcentrum De Spin, KFC Witgoor Sport, 
de sportraad en KWB Witgoor. 

Als ook uw vereniging geïnteresseerd is in een korte presentatie, laat het ons 
vooral weten! We spreken dan samen af welk thema het best aanleunt bij de 
interesses van de specifieke doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld TABLOO, DIGICAT, 
het Lokaal Fonds of het bergingsproject in Dessel zijn. Het is de bedoeling 
dat er telkens enkele STORA-leden mee naar zo’n vereniging gaan.
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‘Op 8 juni vind je STORA 
op de markt van Dessel’  
‘Één van de hoofddoelen van 
STORA is communiceren met de 
Desselaars over onze werking. 
We willen transparant informeren 
over de toekomstige berging 
van radioactief afval in Dessel 
en daardoor ook een draagvlak 
creëren. Een infostand op de markt van Dessel past in 
deze doelstelling van communicatie.’ 

‘Op donderdag 8 juni staan we in de namiddag met een 
tentje op de wekelijkse markt. Kom gerust eens langs. 
We praten graag met zoveel mogelijk marktgangers om te 
vertellen wat STORA juist doet.’  

‘Voor de leden van STORA doen we op deze ‘STORA-dag’ ook 
iets speciaals: zij brengen een bezoek aan Belgoprocess of het 
ondergronds labo van Euridice of ze gaan wandelen over de 
toekomstige bergingssite.’

  Hugo Draulans
voorzitter STORA

Wat te doen bij een nucleair ongeval?
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Het proces van een nucleaire 
vergunningsaanvraag

Eerste werken berging van start  
In maart 2017 heeft NIRAS de terreinwerken uitgevoerd voor 
het eerste gebouw op de site waar de berging van radioactief 
afval zal komen. Concreet komt er een administratief gebouw 
(met kantoren en een controlezaal) en twee technische 
bijgebouwen (voor warmtepompen, werkplaats, opslagruimte, 
fietsenstalling...). Vanuit dit gebouw zal NIRAS de berging 
controleren en beheren.

Dit toegangsgebouw komt aan de nieuwe ontsluitingsweg 
te liggen. Dat is de weg die van de nieuwe kade tot aan de 
toekomstige bergingsmodules aan de Europalaan loopt. 
Om de bouw voor te bereiden werd een halve hectare aan 
bomen en beplanting gerooid. De eigenlijke bouw van het 
toegangsgebouw start eind 2017 of begin 2018.

Ondertussen lopen ook de vergunningsprocedures voor de 
andere installaties op de bergingssite: een betonfabriek 
(voor het produceren van betonnen kisten of ‘caissons’) en 
een herverpakkingsinstallatie 
‘IPM’ (waar de afvalvaten 
uit de tijdelijke 
opslaggebouwen
in de caissons 
geplaatst 
worden).

Volledige afbraak van Belgonucleaire in 2018
 
Bij Belgonucleaire, aan de Europalaan in Dessel, werden 
jarenlang brandstofstaven gemaakt voor verschillende Europese 
kernreactoren. In 2006, bijna 50 jaar na de oprichting in 1957, 
werden de activiteiten stopgezet en werd begonnen met 
de voorbereidingen voor de volledige ontmanteling van de 
installaties en de afbraak van de gebouwen. De eigenlijke 
ontmanteling ging van start in 2009 en bereikt dit jaar zijn 
eindfase. 

In de loop van de voorbije jaren werd de directie van 
Belgonucleaire meermaals uitgenodigd in de STORA-werkgroep 
Nucleaire Thematiek om de voortgang van de werken toe te 
lichten.

Omdat in bepaalde gebouwen jarenlang gewerkt werd met 
plutonium, moest men heel omzichtig te werk gaan. Het grootste 
en moeilijkste werk, de ontmanteling van 170 met plutonium 
besmette handschoenkasten, werd afgerond in 2016. Ook een 
aantal bijgebouwen is reeds gesloopt. Vandaag wordt het 
laatste gebouw verder ontsmet en ontmanteld, om begin 
2018 te worden afgebroken. Alle werken worden opgevolgd 
door FANC, dat ook zijn zegen zal moeten geven voor de 
uiteindelijke vrijgave van de site. Wanneer dat gebeurd is, kan 
het bedrijfsterrein (12 hectare in de nucleaire zone) worden 
verkocht. NIRAS wil dit terrein graag aankopen omdat het dan 
het landschapspark van TABLOO met de bergingsmodules kan 
verbinden.

De 
ontmanteling 
brengt zo’n 
200 ton (550 
m³) radioactief 
afval met 
zich mee, 
waarvan het 
overgrote deel 
uiteindelijk 
in een diepe 
berging zal 
terechtkomen (niet in de oppervlakteberging). 
Tot het zover is, wordt het bewaard bij  Belgoprocess.



 STORA weetjes
g  Wist je dat dit jaar een voorschot van één miljoen euro 
 in het Lokaal Fonds wordt gestort?
g  Wist je dat de rest volgt na het bekomen van de nucleaire 

vergunning voor de berging?
g  Wist je dat het Lokaal Fonds binnenkort haar eigen logo 

heeft?
g  Wist je dat hiervoor een ontwerpwedstrijd werd  

georganiseerd in Dessel en Mol? 
g  Wist je dat een Uitvoerend Comité Dessel opgericht is  

om projecten in Dessel te ondersteunen? 
g  Wist je dat er ook in Mol zo’n Uitvoerend Comité is  

om de projecten in Mol te ondersteunen?

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 14 Desselaars die deelnamen aan
de wedstrijd in het vorige STORA-magazine. 
Lea Broeckx wint een waardebon van € 25. 
Proficiat!

Volg STORA op facebook!

Transporten verglaasd middelradioactief 
Belgisch afval op komst vanuit Frankrijk
In de loop van 2017 keren de laatste twee transporten 
met Belgisch radioactief afval terug naar België vanuit 
de verwerkingsfabriek in La Hague, Frankrijk. Het gaat om 
middelradioactief afval dat afkomstig is van de opwerking 
van verbruikte Belgische kernbrandstof. Het afval is 
‘verglaasd’, wat wil zeggen dat het vermengd is met glas. 
In deze glazen blokken kunnen de radioactieve stoffen 
goed vastgehouden worden. 

In twee transporten zullen 35 containers met verglaasd 
afval per trein tot in Mol komen, waar ze in een speciale 
overslagzone worden overgeladen op een vrachtwagen 
die ze langs de weg 5 kilometer verder brengt naar 
Belgoprocess in Dessel. Vooraf zal een leeg testtransport 
plaatsvinden. 

Bij Belgoprocess zullen de containers opgeslagen worden 
in een gebouw dat speciaal daarvoor werd ontworpen, in 
afwachting van een definitieve berging. Voor dit type afval 
is er nog geen definitieve beslissing in België. Al 40 jaar 
gebeurt er op de site van SCK in Mol onderzoek in het 
ondergrondse laboratorium Hades. Daar wordt bekeken 
of middel- en hoogactief langlevend afval in de diepe 
kleilagen definitief geborgen kan worden.

Tussen 2000 en 2013 werden al 23 van dergelijke 
transporten georganiseerd. Nu volgen dus de laatste twee. 
Hierna zal al het Belgisch verglaasd afval zich terug op 
Belgische bodem bevinden.

Zit er arseen in je putwater?
Eerste gezondheidsmaatregel naar aanleiding  
van 3xG-onderzoek
Sinds eind april loopt in Dessel en in 13 andere Kempense gemeenten 
een bewustmakingscampagne rond het gebruik van putwater. Dit is 
een gezondheidsmaatregel die genomen wordt op basis van resultaten 
uit de 3xG-studie in Dessel, Retie en Mol. Uit deze gezondheidsstudie 
blijkt namelijk dat wie putwater gebruikt om te koken of te drinken, 
mogelijk wordt blootgesteld aan toxisch arseen. Omdat arseen een 
kankerverwekkende stof is, moet de dosis in het lichaam zo laag 
mogelijk gehouden worden.

Dat arseen van nature voorkomt in de ondergrond is al langer gekend. 
De waarden die in de Kempen gemeten worden zijn doorgaans niet 
verschillend van de rest van Vlaanderen of de omliggende landen. 
De 3xG-studie heeft wel voor het eerst een link aangetoond: wie 
grondwater uit zijn waterput gebruikt om te koken, te drinken of zijn 
moestuin te besproeien, heeft kans op een verhoogde concentratie van 
arseen in de urine.

Kunnen we putwater dan niet meer gebruiken? 
Om je auto te wassen, het toilet door te spoelen of het gazon te 
besproeien is er geen probleem. Maar als je putwater drinkt, gebruikt 
om te koken, de afwas te doen, je moestuin te besproeien of te 
douchen, is een jaarlijkse test aanbevolen. 

Op basis van de 3xG-resultaten werd een campagne gelanceerd om 
mensen op te roepen om hun putwater te laten controleren. 
Wil je te weten komen of jij ook best je waterput laat analyseren? 
Ga naar www.wateruitjeput.be en beantwoord de vier eenvoudige 
vragen. 

De campagne wordt gecoördineerd door LOGO Kempen, een 
organisatie die gemeenbesturen helpt bij het realiseren van hun 
gezondheidsdoelstellingen. Veertien Kempense gemeenten doen mee 
aan deze campagne, die loopt tot eind juni 2017. In deze periode krijg 
je een korting op het normale tarief voor een analyse van je putwater.

 

Het (lange) proces van een nucleaire 
vergunningsaanvraag
 

      2013 aanvraag nucleaire vergunning

 
2014-2017 onderzoek van het dossier
 door FANC, het Federaal Agentschap voor 
 Nucleaire Controle

      2018 inwinnen adviezen  
 bij alle gemeenten binnen een straal van 5 km  
 rond de berging en de provincie Antwerpen

 
      2019 verkrijgen nucleaire vergunning

>
>
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Radioactief afval geborgen vanaf 2022
Het bekomen van een vergunning voor een 
oppervlakteberging voor radioactief afval verloopt 
in verschillende stappen. Na het indienen van de 
vergunningsaanvraag (gebeurd begin 2013) door bouwheer 
NIRAS (de overheidsinstelling die instaat voor het beheer van 
het Belgisch radioactief afval), wordt het veiligheidsdossier op 
volledigheid en correctheid onderzocht door FANC (Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle). 
 
FANC heeft hierbij zo’n 300 bijkomende vragen gesteld. Het 
proces van vraag-en-antwoord tussen NIRAS en FANC wordt naar 
verwachting deze zomer afgerond. Als dat het geval is, wordt een 
rapport voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad (onafhankelijk 
adviesorgaan van door de minister benoemde nucleaire experten), 
die begin 2018 een voorlopig advies zal uitbrengen. 

Als dat advies positief is, gaat het dossier door naar de gemeente 
Dessel, naar alle gemeentes binnen een straal van 5 kilometer 
rond de berging, en naar de provincie Antwerpen. Na ontvangst 
van alle adviezen gaat het dossier terug naar de Wetenschappelijk 
Raad voor een definitief advies. Op basis van dit eindadvies wordt 
de vergunning verleend per Koninklijk Besluit. Volgens de huidige 
planning kan de nucleaire vergunning verwacht worden in 2019. 

Daarna start de bouw van de installatie, die drie tot vier jaar kan 
duren, zodat ten vroegste eind 2022 het eerste laagactief en 
kortlevend afval definitief geborgen kan worden.

KMO-zone Stenehei
TABLOO

oppervlakteberging

toegangsgebouw

caissonfabriek

IPM

Belgoprocess

simulatie van de toestand in 2022
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