september 2011

Bedrijfsbezoek

ISOTOPOLIS te Dessel
zaterdag 8 oktober 2011
namiddag
Beste,
De problemen in Japan met de kerncentrales in Fukushima, hebben in ons land de discussie
aangewakkerd over het uitstel van de bij wet van 2003 vastgelegde sluiting van de oudere
kerncentrales vanaf 2015.
Door de aanslepende regeringsvorming is dit thema wat ondergesneeuwd. Maar gezien de
afhankelijkheid van onze elektriciteitsvoorziening van kernenergie en de economische impact
van de sluiting belooft de problematiek in de nabije toekomst terug de kop op te steken.
Een van de grote problemen bij kernenergie, en bij het gebruik van radioactieve stoffen in het
algemeen, is de verwerking van het nucleaire afval.
In België is de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, het NIRAS,
belast met het beheer van al het radioactieve afval dat aanwezig is op Belgisch grondgebied, tot
en met de berging van dit afval.
Belgoprocess in Dessel, een dochteronderneming van het NIRAS, heeft momenteel de opdracht
om het in België geproduceerde afval te verwerken en voorlopig te bergen.
De Kempen, van oudsher bakermat van de nucleaire activiteiten in België, speelt in de plannen
van het NIRAS een belangrijke rol. In 2006 zette de federale regering het licht op groen voor de
bovengrondse berging van laag- en middelactief afval in Dessel. En NIRAS opteert voor het
gevaarlijke hoogradioactief afval voor een ondergrondse stokkering in de kleilagen van Mol.
NIRAS en Belgoprocess richtten Isotopolis op als informatiecentrum over hun activiteiten :
• in een permanente tentoonstelling wordt een zo duidelijk mogelijke kijk gegeven op de
wereld van de radioactieve afvalstoffen en maken we kennis met de dagelijkse realiteit van
het beheer van radioactief afval.
• op de site van Belgoprocess wordt een opslagplaats van geconditioneerd laagradioactief
afval en een verwerkingsinstallatie voor laagradioactief vast afval bezocht.
Wij bezoeken Isotopolis onder leiding van Herentalsenaar Marcel Decuyper.
We vertrekken in Herentals aan het Administratief Centrum om 13.15 uur. We rijden met eigen
wagens.
Het bezoek duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Om veiligheidsredenen dien je bij inschrijving je officiële adres en je rijksregisternummer
op te geven.
Inschrijven kan, vóór vrijdag 23 september 2011, bij een van volgende bestuursleden :
Jef Haest
014/512582
jefhaest@hotmail.com
Hugo Van Cauwenberghe 014/215574
mia.wuyts@skynet.be
Liliane Van Herck
014/215854
lilianevanherck@myonline.be
Hubert Vanooteghem
014/216535
hubert.vanooteghem@skynet.be
Prijs : Het bezoek is gratis. Wie meerijdt betaalt
€ 4 aan de chauffeur.
Een unieke gelegenheid om kennis te maken
met een belangrijke en risicovolle industriële
activiteit in de Kempen en wat meer op te
steken over een maatschappelijk knelpunt.

Davidsfonds Herentals zwanenberg,18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

